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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2014 konané dne 17.06.2014 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta, Ing. Oldřich 
Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 23,05 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
  

1 Poskytnutí daru dětem a žákům ke konci šk. roku 

2 Vyjádření ředitelky MŠ 

3 Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. č. 412 k. ú. Kuřim 

3/1 Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. č. 412 k. ú. Kuřim 

4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele - Název zakázky: Dodávka montážní 
plošiny 

5 Výkon TDI na stavbu Společenské a kulturní centrum Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 

6 MŠ Komenského, rekonstrukce elektroinstalace - rozhodnutí o přidělení zakázky 

 
 
 

1. Poskytnutí daru dětem a žákům ke konci šk. roku 
 
Z důvodu podpory otužování, plavání a pohybu kuřimských dětí a žáků navrhuji poskytnout dar ke 
konci školního roku 2013/2014, a to formou vstupenky. Na základě konzultace s manažerem Wellness 
Kuřim, Ing. Janem Sojkou a jeho zkušenostech z minulých let, bylo doporučeno poskytnout všem 
dětem a žákům pouze celodenní volnou vstupenku a ne vstupenku 1 + 1 zdarma. 
 
1. Děti mateřské školy 1 volný celodenní vstup do krytého bazénu Wellness Kuřim. 
Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180 Kč 
Celkem: 441 * 180 = 79.380 Kč  
 
2. Žáci 1. stupně základní školy 1 volný celodenní vstup do krytého bazénu Wellness Kuřim. 
Počet žáků 1. stupně v obou základních školách: 611 (ZŠJ - 280, ZŠT - 331) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205 Kč 
Celkem: 611 * 205 = 125.255 Kč 
 
3. Žáci 2. stupně základní školy 1 volný celodenní vstup do krytého bazénu Wellness Kuřim. 
Počet žáků 2. stupně v obou základních školách: 311 (ZŠJ - 171, ZŠT - 140) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205 Kč 
Celkem: 311 * 205 = 63.755 Kč 
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Celková hodnota daru: 79.380 + 125.255 + 63.755 = 268.390 Kč 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek Městem Kuřimí. Předání dětem a žákům proběhne 
prostřednictvím ředitelů škol. Školy, nejpozději do tří pracovních dnů od předání, předloží zřizovateli 
seznamy dětí a žáků s podpisy, jako potvrzením o převzetí. Podepsané seznamy budou uloženy 
u referentky KÚ - školství. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 23,06 hod. J. F. Koláček. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jedná se o celodenní vstup? Nesouhlasí. Navrhuje vstup na jednorázové vstupné ve výši 
105 Kč (na 3 hodiny). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku ve formě poukázky na 

jednorázové vstupné na 3 hodiny do bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti 
mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřimí. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) Proti: 1 (Z. Kříž) Zdržel se: 1 (O. Štarha) 
Nehlasovalo: 1 (J. F. Koláček) 
Nebylo schváleno 
 
Přijaté usnesení: 333/2014 - RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku ve formě 

poukázky na celodenní vstupné do bazénu Wellness Kuřim pro všechny děti 

mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřimí. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček) 
 
 
Na jednání se vrátil v 23,08 hod. J. F. Koláček. 
 
 
 

2. Vyjádření ředitelky MŠ 
 
Dne 6. 6. 2014 byl Městu Kuřimi doručen „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno. Jednalo se o stížnost zákonného zástupce dítěte na přístup 
zaměstnanců mateřské školy k řešení výskytu pedikulózy. 
Výsledek šetření ČŠI projednávala RM č. 20/2014 dne 11. 6. 2014 a uložila ředitelce Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové předložit 
radě města zdůvodnění řešení situace v mateřské škole, a to do 18. 6. 2014. 
Dne 12. 6. 2014 bylo toto zdůvodnění elektronicky doručeno starostovi města Mgr. Ing. Dragovi 
Sukalovskému. Předkládám je RM v příloze. 
 
Přílohy: A - vyjádření ředitelky MŠZ ke kontrole ČŠI 
 
Diskuse: 
D. Holman – při výskytu infekčního onemocnění musí být informováni zákonní zástupci. I chřipka je 
infekční onemocnění. Dá se to těžko obsáhnout. 
 
Přijaté usnesení: 334/2014 - RM bere na vědomí vyjádření ředitelky Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky Slámové. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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3. Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. č. 412 
k. ú. Kuřim 
 
Dne 26. 5. 2014 byla projednaná v komisi stavební žádost o vyjádření k novostavbě RD na pozemku 
na ul. Zahradní, parc. č. 412 k. ú. Kuřim. Komise stavební neměla námitek k předloženému záměru 
výstavby. Bylo vzneseno doporučení řešit parkování na vlastním pozemku, neboť toto projektová 
dokumentace neřešila a zastřešení plochou střechou z důvodu návaznosti na sousední dům, s kterým 
by se staly dvojdomem. 
Investor však zaplatil projekt a změna by vyvolala neúměrně zvýšené náklady, má již typizovaný dům 
objednaný a musel by tudíž platit vysoké pokuty při rušení kupní smlouvy. 
Z tohoto důvodu dochází ke změně umístění rodinného domu na pozemku (RD bude samostatným 
objektem nenavazujícím na sousední dům, čímž se splní doporučení komise stavební). Bude 
zachovaný odstup 3,715 m od sousedních pozemků parc. č. 414/1 a 414/2 Ing. Petra Ondráška a Ing. 
Silvie Ondráškové, xxxxxxxxxxxxxx Kuřim a 3,7 m od pozemku parc. č. 410 pana Emila Dvořáčka, 
xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Přílohy: A - situace novostavba RD p. Blažka 
 
Přijaté usnesení: 335/2014 - RM ruší usnesení č. 286/2014 ze dne 28. 5. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž) 
 
 
 

3/1. Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. 
č. 412 k. ú. Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 336/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 26. 5. 

2014 v bodech č. 1, 4, 6, 8, schvaluje body č. 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11 a 12. 
Hlasováno 
Pro: 3 (J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž) 
 
 
 

4. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele - Název zakázky: 
Dodávka montážní plošiny 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu montážní plošiny. 
Odůvodnění: 
Na základě požadavku města Kuřimi na zabezpečení údržby a oprav veřejného osvětlení ve městě je 
nutné rozšířit vozový park CTS Kuřim o vozidlo umožňující tyto opravy a údržbu provádět. V současné 
době není na území města tato technika pro komerční účely k dispozici. Je nutné ji i při jiných 
činnostech objednávat z okolních měst. 
Vozidlo, které chce CTS Kuřim zakoupit, bude mít montážní plošinu jako výměnnou nástavbu a bude 
tedy možné podvozek využít i pro jiné účely, aby bylo docíleno maximálního vytížení techniky. 
Vzhledem k ceně nového vozidla je možné řešit tento problém nákupem starší plošiny (cena cca 
750.000 Kč). 
Pro tento případ je nutný souhlas RM k nákupu vozidla mimo výběrové řízení. 
 
Předpokládaná cena zakázky: 3.500.000 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí - úvěr u KB nebo leasing, popř. z vlastních zdrojů 
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Přílohy: A - výzva 
B - návrh členů komise 
C - krycí list nabídky 
D - čestné prohlášení 
E - technická specifikace 
F - návrh kupní smlouvy 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – je spíše pro nákup použitého vozidla. 
Z. Kříž – nebudou to vyhozené peníze? 
O. Štarha – žádá zaslat nabídky. 
 
Přijaté usnesení: 337/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku použité 

montážní plošiny, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnami 
a současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

5. Výkon TDI na stavbu Společenské a kulturní centrum Kuřim - 
rozhodnutí o přidělení zakázky 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2014-011 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: RO č. 1 ZM1/14 z 21. 1. 2014 (7.000.000 Kč) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 29. 5. 2014 a sejmuta dne 16. 6. 2014. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 13. 6. 
2014, na kterém proběhla kontrola a posouzení nabídek a také hodnocení. Nabídku odevzdalo celkem 
11 uchazečů. Podané nabídky byly hodnoceny podle ceny za celou zakázku. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka "Společnost pro výkon TDI a koordinátora BOZP na stavbě Společenského a kulturního 
centra v Kuřimi", se sídlem Klentnice 139, 692 01 Klentnice, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 380.000 Kč (není plátcem DPH). 
 
Přílohy: A - TDI KD - výsledek VŘ 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nabídka se mu zdá zvláštní. 
O. Štarha – je pro schválení. Společnost má dobré reference. 
 
Přijaté usnesení: 338/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem "Výkon 
TDI a koordinátora BOZP na stavbu Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy se "Společností pro výkon TDI a koordinátora 
BOZP na stavbě Společenského a kulturního centra v Kuřimi", se sídlem Klentnice 
139, 692 01 Klentnice, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
380.000 Kč (není plátcem DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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6. MŠ Komenského, rekonstrukce elektroinstalace - rozhodnutí 
o přidělení zakázky 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „MŠ Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace“ 
Zajišťující odbor (ZO): MŠ Zborovská 
Zajištěno v rozpočtu města: z investičního fondu 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím MŠ 
Zborovská realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 29. 5. 2014 a sejmuta dne 16. 6. 2014. 
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 13. 6. 2014, na kterém proběhla kontrola a posouzení 
nabídek a také hodnocení. Nabídku odevzdalo celkem 9 uchazečů.  
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka společnosti QDS Communication s.r.o., se sídlem Brno, Horní 105/14, PSČ 639 00, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.055.350 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zápis z otevírání obálek 

B - hodnocení nabídek 
C - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 339/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem "MŠ 
Komenského Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace" a souhlasí s uzavřením 
smlouvy se společností QDS Communication s.r.o., se sídlem Brno, Horní 105/14, 
PSČ 639 00, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.055.350 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 

7. Zřízení pracovního místa 
 
Přijaté usnesení: 340/2014 - RM schvaluje zřízení nového pracovního místa právníka na odboru 

majetkoprávním Městského úřadu Kuřim na dobu určitou po dobu překážek v práci 
na straně vedoucí odboru majetkoprávního a stanovuje celkový počet 
zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kuřim na 73, a to od 19. 6. 
2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. F. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23,27 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
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V Kuřimi dne 17. 6. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Poskytnutí daru dětem a žákům ke konci šk. roku 
2 Vyjádření ředitelky MŠ 
  2A - vyjádření ředitelky MŠZ ke kontrole ČŠI 
3 Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. č. 412 k. ú. Kuřim 
  3A - situace novostavba RD p. Blažka 
3/1 Žádost o vyjádření k novostavbě RD na ul. Zahradní, parc. č. 412 k. ú. Kuřim 
4 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele - Název zakázky: Dodávka montážní 

plošiny 
  4A - výzva 
  4B - návrh členů komise 
  4C - krycí list nabídky 
  4D - čestné prohlášení 
  4E - technická specifikace 
  4F - návrh kupní smlouvy 
5 Výkon TDI na stavbu Společenské a kulturní centrum Kuřim - rozhodnutí o přidělení 

zakázky 
  5A - TDI KD - výsledek VŘ 
6 MŠ Komenského, rekonstrukce elektroinstalace - rozhodnutí o přidělení zakázky 
  6A - zápis z otevírání obálek 
  6B - hodnocení nabídek 
  6C - smlouva o dílo 


