
 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2014 konané dne 29.04.2014 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman, Jiří Filip Koláček, MBA, Zdeněk Kříž, Ing. Oldřich Štarha – členové rady 
města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání RM v 22,49 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopné. 
 
 
 
Program: 
  

1 Zápis komise stavební ze dne 23. 4. 2014 

2 Kuřim, přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vinohrady - Hybešova 

3 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

4 Kuřim, ul. Jiráskova, oprava jednotné kanalizace 

5 Přestavba kotelny - rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
 
 
 

1. Zápis komise stavební ze dne 23. 4. 2014 
 
Dne 23. 4. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzický a právnických osob: 

1. Přístavba RD na ul. Dukelská 826, Kuřim-Podlesí 
2. Novostavba RD na pozemku parc. č. 39 
3. Změna stavby RD parc. č. 1508/1 a 1508/2 
4. Přestavba RD na pozemku parc. č. 1232 
5. Přístavba provozovny AUTOPETR 
6. Oplocení RD Na Zahrádkách 770/12, Kuřim 
7. Oplocení RD a přístřešek pro auto, Komenského 667, Kuřim 
8. Provozní objekt SubCon Metal Castings s.r.o. 

 
Přílohy: A - Zápis komise stavební 23. 4. 2014 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Pro: 4, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 



 

Bod č. 3 – schvaluje záměr: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 5 – schvaluje záměr: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje záměr: 
Pro: 3, zdrželi se 2 (D. Sukalovský, D. Holman). 
 
Bod č. 7 – schvaluje záměr: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 8 – schvaluje záměr: 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 214/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 23. 4. 

2014, schvaluje body 1, 2, 4, záměry v bodech 3, 5, 6, 7, 8.  
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

2. Kuřim, přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vinohrady - 
Hybešova 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o dílo na akci „Kuřim, přeložka veřejného 
osvětlení ul. Pod Vinohrady - Hybešova“ uzavřenou mezi městem Kuřim a společností ELQA s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim. 
Stávající veřejné osvětlení části ulice Pod Vinohrady a horní části ulice Hybešova je umístěno na 
sloupech rozvodu nízkého napětí ve vlastnictví společnosti E.ON, s.r.o. V loňském roce E.ON, s.r.o 
sdělil záměr toto venkovní vedení rekonstruovat a nově rozvody nízkého napětí provést zemním 
kabelem. Na tuto situaci jsme reagovali projektem veřejného osvětlení ve stejné trase, jako budou 
rozvody nízkého napětí. 
Počátkem tohoto roku E.ON, s.r.o vyhlásil výběrové řízení pro balík akcí, mezi nimiž byla také 
přestavba nízkého napětí v ulici Hybešova a Pod Vinohrady. Tento balík realizací vyhrála společnost 
E mont. Protože vzdálenost do Kuřimi je pro výherce nevýhodná, samotnou realizaci zadal kuřimské 
firmě ELQA, s.r.o. Poté, co jsme tuto informaci získali, požádali jsme firmu ELQA, s.r.o. o nacenění 
realizace našeho VO. Nacenění proběhlo na základě dokumentace pro územní řízení, která postačuje 
pro povolení stavby. Realizaci je nutno u takto malé stavby, zejména z ekonomických důvodů, 
provádět současně s realizací rozvodů nízkého napětí. Ušetříme zejména na výkopech, ale zabereme 
také méně uličního prostoru. 
ELQA, s.r.o. nabízí realizaci našeho projektu za 538.523,- Kč bez DPH. 
Při předchozí obdobné stavbě v roce 2011 v ulici Brněnská zaplatilo město Kuřim za instalaci jednoho 
sloupu 47.545,- Kč bez DPH. Nabídka společnosti ELQA, s.r.o. na výše uvedenou akci je ve výši 
35.902,- Kč bez DPH za jeden sloup. 
Částka bude vyčleněna z ORG 1 262 000 000 „Veřejné osvětlení - ul. Hybešova, Pod Vinohrady“. 
 
Přílohy:  A - cenová nabídka 

B - smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – schvalujeme již uzavřenou smlouvu? 
D. Sukalovský – pokud ne, žádá o změnu předloženého materiálu. 
Z. Kříž – ptá se, kdy byla společnost ELQA požádána o předložení položkového rozpočtu? 
D. Sukalovský – jedná se o zakázku E.ONu a dozvěděli jsme se to nedávno. 



 

 
Přijaté usnesení: 215/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na investiční akci „Kuřim, 

přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vinohrady - Hybešova“ mezi městem Kuřim 
a společností ELQA s.r.o., se sídlem Blanenská 1856, 664 34 Kuřim. Cena díla je 
sjednána dohodou a činí 651.612 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
 
 

3. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 
V měsíci květnu 2014 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 28. 4. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy:  A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 216/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 5. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

4. Kuřim, ul. Jiráskova, oprava jednotné kanalizace 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy o dílo se společností Svítil plus, 
s.r.o., se sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno a vyčlenění částky 250.000,- Kč z ORG 1 271 000 
000 „Opravy kanalizace 2014“, na akci „Kuřim, ul. Jiráskova, oprava jednotné kanalizace“. 
V roce 2010 byla provedena v ulici Jiráskova prohlídka kanalizace Tv kamerou. Tento záznam byl 
předán společnosti BVK, a.s. k nahlédnutí. Zástupci BVK, a.s. souhlasili s převzetím kanalizace do 
provozování. 
Začátkem dubna letošního roku na své náklady zvedli výšku revizních šachet, pročistili stoku, opět 
provedli prohlídku Tv kamerou a zjistili, že stav kanalizace se za 5 let natolik zhoršil, že tuto kanalizaci 
do provozování nepřevezmou.  
V pěti místech, v úsecích délky 4 - 6m, se vyskytují popraskané trouby s příčnými a podélnými 
prasklinami. Trouby jsou zdeformované, v jednom místě i s vložkou, která tam byla při opravě vložena 
v roce 2010. Pokud se městu Kuřim tyto závady podaří opravit, společnost BVK kanalizaci převezme 
do provozování. Poslední úsek (před večerkou) v délce cca 40m je ve velice špatném stavu. Zástupci 
BVK, a. s. po nás opravu v tomto úseku nevyžadují, přeberou i tento úsek s tím, že pokud na něm 
vzniknou problémy, opraví si stoku na své náklady.  
Jelikož kanalizace vede přes pozemky soukromníků, na jedné z dotčených parcel se začne v nejbližší 
době stavět rodinný dům a na druhé parcele plánují okrasnou zahradu, bylo by vhodné opravy provést 
neprodleně. 
Cenové nabídky od tří různých firem za výkopové práce a výměnu trub v havarijním stavu přesahují 
100.000 Kč bez DPH. Nejnižší nabídka od společnosti Svítil plus, s.r.o., se sídlem Vychodilova 
2553/16, 616 00 Brno, je stanovena na 135 740,- Kč bez DPH. Skutečná cena bude promítnuta do 
položkového rozpočtu až po dokončení opravy havárie kanalizace. 
Částka bude vyčleněna z ORG 1 271 000 000 „Opravy kanalizace 2014“. 
 
Přílohy:  A - oprava havárie kanalizace 
 
Diskuse: 
D. Holman – akce je také bez výběrového řízení? 



 

A. Zimmermannová – mysleli si, že zakázka bude do 100.000 Kč. Poptali jsme 3 firmy, ale nejlevnější 
podala nabídku ve výši 135.000 Kč bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 217/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Svítil plus, s.r.o., 

se sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno, a vyčlenění částky 250.000 Kč 
z ORG 1 271 000 000 „Opravy kanalizace 2014“, na akci „Kuřim, ul. Jiráskova, 
oprava jednotné kanalizace“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, D. Holman) Zdržel se: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

5. Přestavba kotelny - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: 6 mil. Kč, navýšení požádáno v ZM 29. 4. 2014 o 1,1 mil. Kč 
 
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 
„Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“.  
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 31. 3. 2014 a sejmuta dne 25. 4. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem (výběr firem byl proveden s ohledem na reference 
a zkušenosti). Nabídku odevzdali celkem 4 uchazeči. Hodnotící komise se sešla dne 23. 4. 2014 na 
prvním jednání, na kterém provedla otevření obálek s nabídkami a po té posouzení nabídek s tím, že 
pověřila TDI kontrolou rozpočtu, kontrolu rozpočtu provedl Ing. Šudák (TDI) a Ing. Honců. Na druhém 
jednání dne 28. 4. 2014 provedla komise hodnocení nabídek. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka společnosti KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, 
IČ 49436589, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 5.928.891,58 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – VŘ přestavba kotelny 
 
Přijaté usnesení: 218/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., 
Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, IČ 49436589, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 5.928.891,58 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Proti: 1 (J. Koláček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23,07 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. O. Štarha 



 

 
Materiály: 
1 Zápis komise stavební ze dne 23. 4. 2014 
 1A - Zápis komise stavební 23. 4. 2014 
2 Kuřim, přeložka veřejného osvětlení ul. Pod Vinohrady - Hybešova 
 2A - cenová nabídka 
 2B - Smlouva o dílo 
3 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 3A - zápis komise 

3B - zápis ze šetření 
 3C - pořadník DPS 
4 Kuřim, ul. Jiráskova, oprava jednotné kanalizace 
 4A - SOD - oprava havárie kanalizace 
5 Přestavba kotelny - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 5A - VŘ Přestavba kotelny - příloha 


