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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2014 konané dne 17.07.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, Zdeněk Kříž, PaedDr. 
David Holman – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice městského úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Filip Koláček, MBA – 1. místostarosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk KŘÍŽ 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. 
RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program: 
  

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 

2 Manželé Hálovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

3 Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 

4 Záměr prodloužit nájemní smlouvy - zahrádky za stadionem 

5 Výpověď nájemních smluv na zahrádky – parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim 

6 Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za pozemek  

7 Štěpánek, Café Lili – dohoda o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

8 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 
NNk, Paseka, 1982/3“ 

10 Revitalizace VO EFEKT 2014 - Výměna svítidel 3. etapa - zahájení VŘ 

11 Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim, výsledek VŘ 

12 Zahájení VŘ - interiér kotelny 

13 Dodatek č. 1 - výkladce nám. Osvobození 

14 Návrh dodatku ke smlouvě o dílo 

15 Zahájení výběrového řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“ 

16 Rekonstrukce stadionu 

17 Základní školy v Kuřimi - pasportizace, analýza, studie 

18 Zápis komise stavební ze dne 9. 7. 2014 

19 Analýza kapacity škol 
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20 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

21 Vyřízení stížnosti na konání ZŠT 

22 Výsledky šetření ČŠI v ZŠT 

23 Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK 

24 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka automobilové montážní plošiny 

25 Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) 

26 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - zahájení výběrového řízení 

27 Česká tábornická unie – žádost o bezplatné užívání stanových ohrad 

28 Vyřazení majetku 

29 Výsledek VŘ na výměnu oken v budově ŠD při ZŠJ 

30 Výsledek VŘ na zateplení budovy ŠD při ZŠJ 

31 Zateplení MŠ Zborovská a sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 359/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 7. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

2. Manželé Hálovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
Manželé Michal a Lucie Hálovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pronájem 
části pozemku parc. č. 1594 k. ú. Kuřim o výměře 82 m

2
, volná zahrádka v lokalitě „za domem 

Jungmannova 862-865“ v Kuřimi. OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. 
č. 1594 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 360/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1594 k. ú. 

Kuřim o výměře 82 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem Jungmannova 862-865“ 

v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 
2,- Kč/m

2
/rok manželům Michalu a Lucii Hálovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx 

xxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

3. Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
 
RM schválila pod č. usnesení 301/2014 ze dne 11. 6. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
812/1 k. ú. Kuřim o výměře 256 m

2
 - zahrádka v lokalitě „starý rybník“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 

šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok manželům Miloslavu a Ladislavě 
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Kučkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP 
doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 361/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Miloslavem 

a Ladislavou Kučkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části pozemku parc. č. 812/1 k. ú. Kuřim o výměře 256 m

2
 - 

zahrádka v lokalitě „starý rybník“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

4. Záměr prodloužit nájemní smlouvy - zahrádky za stadionem 
 
Město Kuřim pronajímá pozemek parc. č. 2972 k. ú. Kuřim jako zahrádky - lokalita „za stadionem“ 
v Kuřimi. Nájemní smlouvy (jedná se o cca 60 zahrádek) jsou z důvodu možného zahájení výstavby 
sportovní haly každoročně uzavírány na dobu jednoho roku od 1. 10. do 30. 9. 
Jelikož se zahájení stavebních prací nejeví v příštím roce jako pravděpodobné, navrhuje OMP radě 
města, aby zvážila, zda neprodloužit dobu nájmu těchto zahrádek až do 30. 9. 2016. 
Ve věci užívání zahrádek jsou od účinnosti NOZ uzavírány smlouvy pachtovní. Podle § 3074 NOZ se 
obecně nájemní vztahy řídí od 1. 1. 2014 novým právním předpisem, výjimka je však pro smlouvy 
nájemní uzavřené do 31. 12. 2013, které by byly podle NOZ pachtem. V těchto případech se uplatní 
dosavadní právní úprava, tedy zákon č. 40/1964 Sb. 
Stávající nájemné u předmětných zahrádek představuje částku 1,50 Kč za m

2
 za rok, RM schválila 

pod č. usnesení 66/2014 ze dne 19. 2. 2014 výši pachtovného u pozemků využívaných jako zahrádka 
ve výši 2,- Kč/m

2
/rok s účinností od 19. 2. 2014. OMP žádá radu města o vyjádření, zda i těmto 

nájemcům v dodatku zvýšit nájemné nebo s ohledem na jejich časově nejisté postavení neponechat 
původní výši nájmu. 
 
Přílohy: A - zahrádky za poliklinikou - seznam nájemců 
 
Diskuse: 
Po krátké diskusi se členové rady dohodli, že ponechají původní výši nájmu, protože jde 
o časově nejisté postavení. 
 
Přijaté usnesení: 362/2014 - RM schvaluje záměr prodloužit nájemní smlouvy, jejichž předmětem je 

pronájem částí pozemku parc. č. 2972 k. ú. Kuřim, uzavřených s nájemci dle 
přílohy na dobu určitou do 30. 9. 2015 za nájemné ve výši 1,50 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

5. Výpověď nájemních smluv na zahrádky – parc. č. 3002/3 k. ú. 
Kuřim 
 
ZM schválilo pod č. usnesení 1047/14 ze dne 29. 4. 2014 prodej části pozemku parc. č. 3002/3 
společnosti Walter s.r.o. k výstavbě parkoviště. Tento pozemek město dosud pronajímá jako 
zahrádky. Smlouvy (jedná se o 6 nájemních vztahů) jsou uzavřeny na dobu neurčitou s roční 
výpovědní lhůtou ke dni 1. 10. každého roku. 
Nájemní smlouvy je potřeba co nejdříve vypovědět, tak, aby od 1. 10. 2014 začala běžet roční 
výpovědní lhůta a od 1. 10. 2015 byl pozemek právně volný. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský - finančně se bude vyrovnávat společnost Walter s.r.o., dle sdělení Ing. Arch. 
Makovského na jednání zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 363/2014 - RM schvaluje výpověď nájemních smluv, jejichž předmětem je 

pronájem části pozemku parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim, uzavřených s nájemci: 
Josefem Šindelářem, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, Aloisem Mikulíkem, 
bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, manželi Romanem a Janou Šubíkovými, oba 
bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, Rudolfem Raňanským, bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxx 664 34 Kuřim, Karlem Doubravou, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
manželi Josefem a Zdeňkou Pokornými, oba bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

6. Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za pozemek 
 
V souvislosti se stavbou multifunkční budovy na ul. Tyršova, (investor - Velo plus a.s.) bylo na sídlišti 
Na Loučkách vybudováno parkoviště, jímž byly zastavěny i pozemky p. č. 4360 a p. č. 4361 k. ú. 
Kuřim. Tyto pozemky byly dlouhodobě pronajaty manž. Balákovým a pí Hlouškové, kteří je se 
souhlasem města zastavěli budovami prodejních stánků, vizte příloha A. 
Majitelům prodejních stánků byla v souladu s usnesením č. 466/2011 ze dne 19. 10. 2011 dána 
výpověď, která byla doručena 28. 12. 2011 a nájem tak skončil 30. 6. 2012. 
 
466/2011 
RM schvaluje výpověď nájmu pozemku parc. č. 4361 v k. ú. Kuřim, manželům Václavu a Marii 
Balákovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, ve smyslu čl. III nájemní smlouvy ze dne 9. 9. 1991 
v platném znění. Výpovědní lhůta činí šest měsíců. 
 
Manž. Balákovi byli z předchozích jednání informováni o výpovědi nájmu a z toho důvodu své 
podnikání fakticky ukončili již na podzim 2011, tedy ještě před doručením výpovědi. 
Při ústních jednáních týkajících se způsobu odstranění stánku bylo dohodnuto, že nájemci po 
fyzickém odstranění stánků a po provedení výmazu stavby z katastru nemovitostí požádají radu města 
o prominutí nájemného za část roku 2012, kdy již byly stánky vyklizeny a neprovozovány, ačkoliv 
tam fyzicky stály. 
V červnu 2014 předložili manž. Balákovi výpis z katastru nemovitostí, kterým prokázali výmaz stavby 
prodejního stánku z pozemku p. č. 4361 k. ú. Kuřim a 7. 7. 2014 požádali o prominutí nájemného za 
období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 ve výši 3.166 Kč.  
OMP doporučuje RM nájemné prominout. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje schválit předkládané usnesení – pronajaté pozemky nebyly využívány. 
 
Přijaté usnesení: 364/2014 - RM schvaluje prominutí nájemného za užívání pozemku parc. č. 4361 

v k. ú. Kuřim za období od 1. 1. 2012 do 30. 6. 2012 ve výši 3.166 Kč manželům, 
Marii a Václavu Balákovým, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
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7. Štěpánek, Café Lili – dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 
 
Z důvodu ukončení provozování cukrárny „Café Lili“ požádal dne 2. 7. 2014 Michal Štěpánek 
o ukončení nájemní smlouvy č. 75/2007 dohodou, ke dni 31. 7. 2014 - vizte příloha A. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem části pozemku parc. č. 293/1 v k. ú. Kuřim o výměře 28 m

2
 

za účelem provozování letní zahrádky na nám. 1. května. 
Nájemné za rok 2014 je uhrazeno. OMP doporučuje nájemní smlouvu s panem Štěpánkem dohodou 
ukončit. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 365/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 75/2007, jejímž 

předmětem je nájem části pozemku parc. č. 293/1 v k. ú. Kuřim o výměře. 28 m
2
 

uzavřené s Michalem Štěpánkem, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 73819638 a to 
dohodou ke dni 31. 7. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
 

8. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi 
 
Město Kuřim dne 12. 5. 2014 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Podle usn. ZM č. 1050/2014 ze dne 29. 4. 2014 můžou vlastníci pozemků podat 
nabídky do 31. 7. 2014 do 11.30 hod. 
 
1050/2014 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 31. 7. 2014 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách a s označením „Výkup 
pozemků pod komunikacemi“ se přijímají na předepsaných formulářích v zalepené obálce na 
odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 412 do 
čtvrtku 31. července 2014 do 11:30 hodin. 

 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Jiří Filip Koláček, MBA - 1. místostarosta, Mgr. Petr 
Kavka - pověřený vedením odboru majetkoprávního, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Ing. Oldřich Štarha - místostarosta, Ing. Aleš Varmužka - vedoucí OF, Alena Janoušková 
-referentka OMP. 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – čím dříve se vypořádají pozemky, tím lépe, je pro vypořádání v co nejvyšším rozsahu. 
D. Sukalovský - po ukončení termínu předložení nabídek, ukládá vedoucímu OMP předložit seznam 
všech žadatelů. 
 
Přijaté usnesení: 366/2014 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
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obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1050/2014 ze dne 29. 4. 
2014 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž) Nehlasovali: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
Do jednání se v 14:23 hod. dostavil PaedDr. D. Holman, přítomni 4 členové rady města. 
 
 
 

9. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Smetanova, sm. NNk, Paseka, 1982/3“ 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala Městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Smetanova, sm. NNk, Paseka, p. č. 1982/3“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 1974 v k. ú. Kuřim. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek na ul. Smetanova parc. č. 1982/3 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. 
 
Přílohy: A – situace 

B – situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 367/2014 - RM schvaluje 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 pozemku parc. č. 1974 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. 

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

10. Revitalizace VO EFEKT 2014 - Výměna svítidel 3. etapa - 
zahájení VŘ 
 
Na revitalizaci veřejného osvětlení vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim na rok 2014 částku 
700.000 Kč podmíněně, pokud bude městu poskytnuta státní dotace z Programu EFEKT 2014. Dne 
2. 7. 2014 obdrželo město oznámení o tom, že hodnotitelská komise Ministerstva průmyslu a obchodu 
doporučila k podpoře projekt Města Kuřimi s příslibem dotace ve výši 213.000 Kč, která bude městu 
přidělena po podpisu Podmínek čerpání investiční dotace v programu EFEKT 2014 a dalších 
požadovaných příloh. Důležitým údajem je informace o celkové investici do projektu, aktualizovaná 
podle výsledku výběrového řízení na dodavatele. Doklady požaduje poskytovatel dotace předložit do 
30 dnů od doručení oznámení. 
OI doporučuje radě města souhlasit s podmínkami čerpání investiční dotace, schválit zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim 
- 3. etapa, znění výzvy k podání nabídky, návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
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Přílohy: A - výzva ReVO EFEKT 2014 - výměna svítidel 3. etapa 
C - návrh členů a náhradníků 
D - podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2014 
B - návrh SOD 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – jsou stanoveny normy na svítidla? 
O. Štarha – ano. 
 
Přijaté usnesení: 368/2014 - RM souhlasí s podpisem Podmínek čerpání investiční dotace 

v Programu EFEKT 2014, se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky "Revitalizace VO EFEKT 2014 - Výměna svítidel 3. etapa", 
schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise dle přílohy. 

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

11. Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim, výsledek VŘ 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem - OI realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební 
práce. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 1 mil. Kč z ORG 1237 000 000. 
Výzva k podání nabídky byla dne 20. 6. 2014 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 5 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byla získána nabídka od 1 uchazeče. Nabídka prošla 
kontrolou při otevírání obálek dne, dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídek. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Termín provádění díla se předpokládá v termínu: 24. 7. 2014 - 25. 8. 2014 
 
Na základě hodnocení získané nabídky a na základě dobrých zkušeností s tímto dodavatelem 
(realizace hřiště ZŠ Jungmannova, hřiště na Podlesí) zajišťující odbor a hodnotící komise 
doporučuje Radě města souhlasit s uzavřením Smlouvy o dílo se společností EDMA, s.r.o., se sídlem 
Drnovice 708, 683 04, IČ 25558391, v celkové hodnotě 325.938 Kč. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení 

B - Návrh SoD 1. část 
B - Návrh SoD 2. část 

 
Přijaté usnesení: 369/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Rekonstrukce doskočiště 
- stadion Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností EDMA, 
s.r.o., se sídlem Drnovice 708, 683 04, IČ 25558391, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 325.938 Kč vč. DPH. 

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

12. Zahájení VŘ - interiér kotelny 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. 
Popkova, Kuřim“ 
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Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2014-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: 7,1 mil Kč 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž interiéru do nově 
budovaného víceúčelového sálu dle návrhu zpracovaného ing. arch Palaščákem. Interiér obsahuje 
kuchyňskou linku, mobilní barový pult, závěsy, oponu, praktikábly a židle. Dle odhadu pana Palaščáka 
je hodnota zakázky do 500 tis Kč. 
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 dodávky 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 hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1. Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2. Zdeněk Kříž 
3. Ing. arch. Michal Palaščák  3. Ing. Pavel Šudák 
4. Jiří Brabec    4. Věra Štěpánová 
5. Ing. Jindřiška Honců   5. Stanislav Bartoš 

 
Přílohy: A - výzva kotelna interiér 
 
Diskuse: 
Pozměňovací návrhy D. Holmana: 

- navrhuje přidat do obou komisí zástupce opozice (člen komise Ing. P. Němec a náhradník Ing. 
R. Hanák) 

- píše se hodnoticí komise 
- v bodě 8 c/ změnu - v posledních 3 letech, tři reference 

 
Přijaté usnesení: 370/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na dodávku „Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na 
ul. Popkova, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnami 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnou. 

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

13. Dodatek č. 1 - výkladce nám. Osvobození 
 
Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim, uzavření dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo 
V souvislosti s přípravou realizací akce „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, 
Kuřim“, žádá OI o schválení uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 29.400 Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o: 
- demontáž a úprava sníženého SDK podhledu ve stavební spořitelně, který nyní zasahuje do 
stávajícího výkladce, po vybourání výkladce je potřeba provést zpětnou montáž a odsadit čelo 
pohledu od výkladce 
- osazení panikové kliky do dveří prodejny obuvi dle požární zprávy, klika nebyla uvedena ve výkazu 
výměr a výpisu prvků 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
   dle SOD   dle dodatku č. 1  celkem 

Cena bez DPH  749.951,- Kč  29.400,- Kč  779.351,- Kč 
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DPH 21 %            157.490,- Kč    6.174,- Kč  163.664,- Kč 

Cena včetně DPH 907.441,- Kč  35.574,- Kč  943.015,- Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 371/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0050 

pro stavbu „Výměna oken a výkladců v prodejnách nám. Osvobození, Kuřim“ se 
společností K-OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802, 
který spočívá v přípočtu víceprací. 

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

14. Návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností Svítil plus, 
s.r.o., se sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno, IČ 25324942, na akci „Kuřim, ul. Jiráskova, 
oprava jednotné kanalizace“, jejímž předmětem je změna v rozsahu díla, ceny a doby plnění. 
Začátkem měsíce května byla se společností „Svítil plus, s.r.o.“, uzavřena smlouva o dílo, ve které se 
zhotovitel zavázal pro město Kuřim odstranit v ul. Jiráskova na 5 úsecích havárii jednotné kanalizace 
v hloubce cca 2 m, z důvodu výskytu deformací a popraskaných trub s příčnými a podélnými 
prasklinami. Tato smlouva byla uzavřena na základě schválení Radou města Kuřimi č. usnesení 
217/2014 ze dne 29. 4. 2014. 
Smluvní celková cena, odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení díla, byla 
stanovena ve výši 133.500,- Kč bez DPH.  U všech třech oslovených společností byl započten 
v cenové nabídce pouze strojní výkop v zeleni a komunikaci, zapažení, uložení trub, obetonování, 
zásyp původní zeminou, u komunikace její oprava. Dohodnutá cena podléhá následné úpravě podle 
skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací, které jsou nutné pro odstranění havárie. 
V druhé polovině měsíce května a na začátku června proběhly opravy stoky na 4 úsecích. Jeden 
opravovaný úsek se nachází v komunikaci v ul. Jiráskova. Jelikož ostatní opravované úseky 
kanalizace vedou přes pozemky soukromníků a tito soukromníci nejsou na tuto stoku napojeni, bylo 
těžké dohodnout termín oprav. 
Protože se na parcelách mezi jednotlivými šachtami nachází zahradní domek, skleník, ovocné stromy, 
keře, hromady dřeva a hlíny, nebylo odkrokováním možné přesně určit, v které části se přesně výkop 
bude nacházet. Domnívali jsme se, že porušené trouby se nacházejí od hranice pozemku na parc. č. 
1367/1, a to u p. Kučery. Po přesném zaměření došlo k odchylce cca 1,5 m a část výkopu vyšla pod 
skleník vlastníka pozemku parc. č. 1366/1, p. Kameníka. 
Tento přes 10 let starý skleník, se nachází 1 m od hranice pozemku, přímo na kanalizaci. Jeho 
rozmontování a složení dohromady se nejspíše neobejde bez poničení jednotlivých dílů. Ve skleníku 
má vlastník zeleninu, kolem skleníku pěstuje ostatní plodiny, proto neumožnil opravu v tomto úseku 
z jara a přes léto. Po domluvě jsme došli k závěru, že bude vhodnější, nechat opravu stoky ve výše 
uvedeném úseku na podzim. Vlastník přislíbil povolení vstupu na svůj pozemek. Oprava posledního 
úseku proběhne tedy až v září nebo v říjnu. 
Zhotovitel, společnost Svítil plus, s.r.o., žádá vyplacení částky za opravené úseky co nejdříve, problém 
nevnikl na jeho straně. Navrhujeme částku za skutečně provedené práce vyplatit a dále navrhujeme 
uzavřít s výše uvedenou společností dodatek, ve kterém je rozsah díla, ceny a doby plnění upraven. 
Pokud se městu Kuřim tyto závady opravit podaří, společnost BVK, a.s., jednotnou kanalizaci 
převezme do provozování. 
 
Rozsah skutečně provedených prací: 
 
Parc. č.  výkop    cena dle rozpočtu  poznámky 
 
1366/1  1,2 x 4,5 x 2,5 m    76.073 Kč   PP DN 300 
1365/1  1,05 x 7,3 x 2,5 m    62.843 Kč   PP DN 300 
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1367/1  Dle skutečného zaměření se trouby v havarijním stavu vyskytují zčásti pod skleníkem 
a na parc. č. 1366/1 u. p. Kameníka. 
1340  0,75 x 6,6 x 2,4 m    46.649 Kč   PP DN 300 
1313/1  1,2 x 4,7 x 2,7 m  108.404 Kč   KT DN 300 
 
Celková cena za skutečně a oboustranně ověřené provedené práce na výše uvedených úsecích je 
stanovena na 293.969 Kč a bude čerpána z ORG 1 271 000 000 „Opravy kanalizace 2014“. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, jaký je finanční rozdíl v navýšení? Z předloženého materiálu to nejde poznat. 
O. Štarha - stahuje materiál z jednání. 
D. Holman - navrhuje nepoužívat krokoměr, ale pořídit laser na měření vzdáleností. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo se společností Svítil plus, s.r.o., se 

sídlem Vychodilova 2553/16, 616 00 Brno, IČ 25324942, na akci „Kuřim, ul. 
Jiráskova, oprava jednotné kanalizace“, jejímž předmětem je změna v rozsahu 
díla, ceny a doby plnění. 

 
 
 

15. Zahájení výběrového řízení „Kuřim – odkanalizování ul. 
Hybešova“ 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
veřejné zakázky „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, znění výzvy k podání nabídky, zadávací 
dokumentaci, návrh SOD, návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena dle rozpočtu z projektové dokumentace na 
19.914.950 Kč bez DPH. Jedná se o podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce zadávanou 
v otevřeném řízení. 
Pro rok 2014 bylo na výše uvedenou akci vyčleněno z rozpočtu 10.000.000 Kč, ORG 1 149 000 000. 
Protože nepředpokládáme plnění v tomto roce, bude částka přesunuta do roku 2015. V návrhu 
rozpočtu města Kuřimi na rok 2015 je zatím počítáno s částkou 15.000.000 Kč. 
Předpoklad zahájení stavebních prací je stanoven na začátek jara příštího roku. Stavba v ulici 
Hybešova je situována do obytné zóny, oboustranné zástavby rodinných domů. V současné době se 
zde nachází dvě stávající jednotné kanalizace (zatrubnění stávajících příkopů pro odvod dešťových 
vod) cca z roku 1930 a jsou ve špatném stavebním stavu. 
Kanalizace betonová DN 300 přecházející na DN 400 (při pohledu z ulice Brněnská vpravo) slouží 
k odvodu splaškových i dešťových vod z 11 rodinných domů. Do spodní části kanalizace DN 400 byla 
v roce 2007 zaústěna kanalizace odvádějící splaškové vody spolu s dešťovými vodami ze 4 rodinných 
domků vybudovaných v ulici Brněnská. 
Kanalizace betonová DN 800 přecházející na DN 1000 (vlevo) odvádí splaškové a dešťové vody z 12 
rodinných domů a dešťové vody z komunikace. Dále jsou do této kanalizace zaústěny dešťové vody 
kolejiště ČD a propustek přes kolejiště ČD i dešťové vody z lokality Kolébka. Stávající kanalizace jsou 
zaústěny přímo do vodoteče – zatrubněného Mozovského potoka a následně do Kuřimky. 
Navržená stavba řeší vybudovaní oddílného systému kanalizace, tj. splaškové a dešťové, včetně 
kanalizačních přípojek ve veřejné části. Vzhledem k umístění stávajících inženýrských sítí 
a navrhované kanalizaci v ulici bude třeba přeložit stávající vodovod DN 80 a vybudovat nové 
vodovodní přípojky k jednotlivým rodinným domům. 
Následně po dokončení kanalizace a přeložení vodovodu budou provedeny úpravy komunikace 
(komplexní obnova vozovky v ulici), budou řešeny parkovací plochy na pravé straně ulice, komunikace 
pro pěší na pravé straně ulice a vjezdů. Přilehlé nezpevněné plochy budou ohumusovány 
a zatravněny. 
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Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1. Jiří Filip Koláček, MBA 
2. Ing. Oldřich Štarha   2. Zdeněk Kříž 
3. Ing. Petr Němec    3. Ing. Miluše Macková  
4. Miloslav Jílek (projektant)  4. Ing. Jiří Vítek (zástupce projektanta) 
5. Stanislav Bartoš    5. Ing. Pavel Šudák 
6. Ing. Miroslav Martínek (BVK, a.s.) 6. Ing. Pavel Cigánek (BVK, a.s.) 
7. Ing. Libor Krejčík (BVK, a.s.)  7. Ing. Pavel Pavlíček (BVK, a.s.) 

 
Přílohy: A - výzva 

B - zadávací dokumentace 
C - návrh smlouvy o dílo 

 
Diskuse: 
D. Holman - příště nepsat změna, ale snížení nebo zvýšení pro lepší přehled. 
Z. Kříž – žádá do jednání zastupitelstva připravit rozpočtování celé akce nebo rozpočtové opatření. 
D. Holman - oprava 3.5.4 - ….6 měsíců po zhotovitelem stanoveném termínu … 
D. Holman – zadávací dokumentace lhůta stanovená opravit z 15. 8. 2014 do 22. 8. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 372/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova a schvaluje výzvu k podání nabídky, 
zadávací dokumentaci, návrh SOD, členy a náhradníky hodnotící komise. 

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

16. Rekonstrukce stadionu 
 
1. Byl proveden stavebně-technický průzkum objektu s návrhem opatření. Na objektu nejsou 

patrny žádné závažné viditelné statické vady ani poruchy. Zvláštní pozornost doporučuje 
zhotovitel věnovat především zateplení a vlhkostní problematice betonových obvodových stěn. 
Základy - plní svoji funkci, pokud nedojde k přetížení lze nadále využívat. 
Podlahy - v případě rekonstrukce provést nově, vč. podkladních vrstev 

- vyspárování venkovního terénu a dlažby směrem od objektu (okapové chodníky) 
Zdivo - sanace obvodových stěn (odkopání okolního terénu, provedení svislých nopových fólií, 

obnovení vodorovných hydroizolací nebo provedení chemické hydroizolační clony) 
- vyrovnání a zateplení betonových obvodových stěn 
- opravení hlavy komínového tělesa 
- provedení nových obkladů s kvalitním hydroizolačním podkladem (sociálky, sprchy) 

Stropní kce - lze nadále využívat (provést důkladnější prohlídku ŽB kcí za podhledy) 
Střechy - střešní plášť nad hledištěm lze nadále využívat (nutno prověřit tl. Izolací, zda jsou 

dostačující) 
- nevyužívané horní podesty schodišť zateplit a zastřešit (provést novou střešní krytinu) 
- pravidelně čistit dešťové žlaby 

ŽB kce - obnažené pruty výztuže zbavit rzi a opatřit novou betonovou krycí vrstvou 
- venkovní schodiště provést nově 

Výplně otvorů - provést výměnu 
 
2. Bylo provedeno II. výběrové řízení na Rekonstrukci doskočiště. První výběrové řízení bylo 

zrušeno z důvodu podání jedné nabídky. Ve druhém výběrovém řízení byla podána také 1 
nabídka. RM je předložen návrh na souhlas s výsledkem hodnocením a uzavřením Smlouvy o 
dílo. 
Po schválení v RM je předpokládaný termín realizace: 24. 7. - 25. 8. 2014 

 
3. Je vypsáno výběrového řízení na zhotovitele Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 

Předpokládané termíny: 
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Otevírání obálek      21. 7. 2014 
Realizace       cca 15. 8. - 3. 10. 2014 

 
4. OI doporučuje radě města rozhodnout o budoucím využití objektu stadionu, aby bylo možné 

zadat jednoznačné zadání pro výběrové řízení na zpracování PD celkové rekonstrukce objektu 
stadionu, zateplení a výměnu oken ve variantě: 

- stávající zastřešení původní tribuny pro diváky bude zachováno, případně dle potřeby 
bude upravena tepelná izolace 

- stavební úpravy budou provedeny tak, aby i v budoucnu bylo možno tribunu obnovit 
- sauna bude zrušena a bude nahrazena zázemím pro sportovce 
- stávající dispoziční řešení objektu zůstane zachováno 

 
Přijaté usnesení: 373/2014 - RM souhlasí se zpracováním PD pro realizaci na celkovou 

rekonstrukci objektu kabin stadionu, souhlasí se zachováním stávajícího 
zastřešení původní tribuny pro diváky za předpokladu, že stavební úpravy 
neznemožní pozdější obnovu tribuny a její zastřešení a souhlasí se zrušením 
sauny s využitím prostor pro zázemí sportovců. 

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

17. Základní školy v Kuřimi - pasportizace, analýza, studie 
 
Město Kuřim v lednu 2012 objednalo studii základních škol v Kuřimi, spočívající ve zjištění velikosti 
tříd, vývoje stromu života atd. Nabídka společnosti 7points s.r.o. Kuřim byla v celkové hodnotě 
28.250 Kč bez DPH. 1. část s propočty m

2 
byla vyfakturovaná v dubnu 2012 ve výši 15.000 Kč bez 

DPH. 
Poté proběhla vestavba 2 tříd na základní škole na ulici Tyršova. Po dvou letech proběhla aktualizace 
těchto údajů. Společnost 7points s.r.o. Kuřim fakturuje druhou část dohodnuté ceny ve výši 13.250 Kč 
bez DPH. 
 
Přijaté usnesení: 374/2014 - RM schvaluje vyčlenění částky 16.033 Kč včetně DPH na 2. část akce 

„Základní školy v Kuřimi - pasportizace, analýza, kapacitní studie“, zpracovatel 
společnost 7points s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim z ORG 1 008 000 000 
Studie a projekty. 

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

19. Analýza kapacity škol 
 
Informace o postupu příprav zajištění a rozvoje výukových kapacit ZŠ v Kuřimi 
Rekapitulace 
Vzhledem k nárůstu počtu dětí v mateřské škole a jejich následnému nástupu do základních škol si 
jsou ředitelé škol i kuřimská radnice dobře vědomi nezbytnosti opatření, které definují potřeby 
a připraví řešení. Proto: 

a) Byla zpracována analýza vývoje počtu kmenových učeben obou základních škol v Kuřimi 
s prognózou do školního roku 2019/2020 (viz příloha A)  

b) Pracovní skupina ředitelů ZŠ a MěÚ Kuřim posoudila 3 možné koncepty organizace 
výukových kapacit ZŠ, pro které byla zpracována SW analýza (viz příloha B), a doporučila tzv. 
„variantu Emancipace“. 

c) Výše uvedené dokumenty byly projednány s řediteli ZŠ, ve školských radách i s předsedy 
SRPŠ obou škol. 

d) Je připravován návrh opatření k zajištění rozvoje výukových kapacit na kuřimských ZŠ od 
škol. roku 2015/16 
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Situace pro školní rok 2014/15 
Na obou základních školách bude v příštím školním roce 2014/15 potřeba 44 kmenových učeben. 
Z důvodu nárůstu počtu žáků v prvních ročnících, bylo nutno vybudovat tři nové kmenové učebny na 
ZŠ Kuřim, Jungmannova 813 (dále jen ZŠJ) z prostor využívaných do té doby školní družinou. Situace 
pro daný školní rok je stabilizovaná, nikoliv však ideální. 
 
Výhled 
Na základě provedených analýz, dále pak analýzy tzv. stromu života, údajů z matriky a statistických 
výkazů ZŠ usuzujeme, že počet žáků na ZŠ bude v následujících letech dále růst a kulminovat bude 
kolem školního roku 2018/2019. Vzhledem k vývoji situace v MŠ by teprve pro školní rok 2016/2017 
bylo možné začít „vracet“ základní škole třídy MŠ dočasně poskytnuté v objektu tzv. Komendy.  
Na obou základních školách až do školního roku 2019/2020 poroste potřeba kmenových učeben, až 
na celkových 52.  
Nové kmenové učebny by mohly vzniknout přeorganizováním stávajících učeben nebo drobnými 
stavebními úpravami (viz příloha C - Závěry z jednání pracovní skupiny s řediteli ZŠ). Z hlediska 
maximálního využití prostorových kapacit obou základních škol lze nyní hovořit o rezervním potenciálu 
celkem 13 kmenových učeben na obou školách, a to i bez přístaveb nebo jiných náročnějších 
stavebních úprav. Do budoucna je vhodné zajistit přemístění tříd z objektu bývalé MŠ Otevřená do 
nové přístavby ZŠJ na místě bývalé Služby škole. Podaří-li se městu Kuřim objekt získat, 
doporučujeme jej zbourat a na jeho místě s využitím dotace (viz příloha D a E) 
Problematikou se zabývala pracovní skupina tvořená řediteli obou ZŠ, úředníky MěÚ Kuřim, členy 
samosprávy a předsedou stavební komise. Jako podklady kromě výše uvedených zdrojů použila 
i pasportizace objektů ZŠ a studii možného rozvoje kapacit škol, která napomohla určit kapacitní 
rezervy. 
 
Koncept organizace výukových kapacit ZŠ 
Byly diskutovány tři možné koncepty, jak rozvoj výukových kapacit v budoucnu organizovat: 

A) varianta Synergie (sloučení obou ZŠ, vyšší flexibilita rozhodování o využívání kapacit), 
B) varianta Emancipace (2 přibližně stejně velké školy s přibližně stejnými spádovými obvody) 
C) varianta Disproporce (vytěžování kapacit ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 (dále jen ZŠT); postupné 

zdvojnásobení počtu žáků ZŠT oproti ZŠJ)   
K jednotlivým variantám byla vypracována SW analýza. Koncepty a analýza situace byly diskutovány 
na jednáních obou školských rad i s předsedy SRPŠ obou ZŠ. Pracovní skupina doporučila jako 
nejschůdnější variantu „Emancipace“. Ta počítá s postupným přesunem tříd prvního stupně ze ZŠJ do 
budovy Komenského 511. Pro školní rok 2015/16 formou jednoročního pronájmu 3 učeben pro ZŠJ od 
ZŠT. Současně by byl přeorganizován prostor v objektu Tyršova 1255, čímž by došlo k uvolnění 
3 učeben v budově Tyršova 1255. V dalších krocích by pak byly přesunuty i další třídy I. stupně ZŠT 
z budovy Komenského 511 a všechny ročníky základní školy by tak nakonec mohly být v jedné 
budově na Tyršově 1255. Budova Komenského 511 by tak později mohla přejít ze správy ZŠT do 
správy ZŠJ. Pokud by tak rozhodla samospráva města na základě vyhodnocení situace (týká se 
příštího volebního období). 
„Spádová vyhláška“ 
V souvislosti s těmito změnami by mělo dojít i k vypracování nové Obecně závazné vyhlášky 
o spádových obvodech ZŠ. Spádové obvody základních škol by byly upraveny v souladu s „variantou 
Emancipace“, tj. tak, aby obě školy měly srovnatelně velké spádové obvody. 
 
Investice 
Cílem je efektivní využití stávajících kapacit opatřeními, která představují organizační nebo poměrně 
jednoduché stavební úpravy, přičemž tato opatření nemají významnější dopad na kvalitu a komfort 
výuky. Vedle takovýchto opatření (viz např. příloha C) je doporučeno také využít prostor získaných 
odkupem objektu „bývalé Služby škole“ městem Kuřim od JMK k přístavbě 3-4 nových tříd ZŠJ, kam 
by se v budoucnu přesunuly třídy nyní umístěné do školního objektu bývalé MŠ Otevřená. 
 
Financování 
Výhled plánovaných investičních akcí a predikce příjmů města neumožňuje další plánování investiční 
činnosti bez výrazného podílu dotací. Pro spolufinancování přístavby ZŠJ proto doporučujeme využít 
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nově vyhlášený program MŠMT s názvem „Rozvoj výukových kapacit mateřských a základních škol“, 
který byl vyhlášen 01. 07. 2014. Dotace z tohoto fondu je možno použít na: 

- výstavbu nových prostor; 
- přístavbu; 
- rekonstrukci a modernizaci stávajících prostor. 

Výše dotace až 85%. Možná přidělená částka je od 2 do 30 miliónů na každou žádost. Žádosti 
s popsaným záměrem je třeba zaslat MŠMT do 31. 08. 2014. Finanční rozmezí možné dotace (od 2 
do 30 mil. Kč) ukazuje na jediné možné využití v naší situaci a podmínkách: výše zmíněnou přístavbu 
tříd ZŠJ na místě objektu bývalé Služby škole, pokud by se prodej zrealizoval včas a bez svazujících 
podmínek, které by byly v rozporu s popsaným záměrem. 
Další podrobnosti k dotačním podmínkám - viz přílohy D a E. 
 
Přílohy: A - fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ 

B - příloha výzvy zvýšení kap. MŠ, ZŠ, 1. 7. 14 
 
Přijaté usnesení: 375/2014 - RM bere na vědomí informaci o dalším postupu zajištění a rozvoje 

výukových kapacit na ZŠ v Kuřimi a ukládá odboru investičnímu připravit investiční 
záměr rekonstrukce objektu bývalé Služby škole na rozvoj výukových kapacit ZŠ 
Jungmannova a připravit žádost o dotaci z MŠMT. 

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

18. Zápis komise stavební ze dne 9. 7. 2014 
 
Dne 9. 7. 2014 proběhlo společné jednání komise stavební a dopravy města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání: 

1. PD rekonstrukce komunikace na ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách 
2. PD Parkoviště - WALTER Kuřim  

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 9. 7. 2014 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 7. 2014 v bodech 

1 a 2. 
Materiál byl předkladatelem stažen z jednání. 
 
 
 

20. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je 
umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na 
nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10 filmových představení. Dovoz maringotky a její 
použití zajišťuje pan Radim Novák. 
Pronájem - celkem 24.200 Kč bude hrazen z rozpočtu kulturního střediska. 
Hrazeno z ORG: 9056 
Kapitola: 5169 služby (k dnešnímu dni je zde zůstatek 380.000 Kč). 
 
Přílohy: A - smlouva maringotka 2014 
 
Přijaté usnesení: 376/2014 - RM schvaluje nájemní smlouvu na pronájem promítacího zařízení pro 

provoz letního kina mezi obcí Dolní Rožínka a městem Kuřim dle přiloženého 
návrhu pro rok 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž) 
Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
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21. Vyřízení stížnosti na konání ZŠT 
 
Dne 15. 5. 2014 byl Městu Kuřimi doručen „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno. Tímto se zabývala Rada města Kuřimi na svém jednání dne 
11. 6. 2014 a přijala uvedené usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 296/2014 - RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 

venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi, předložit radě města 
zprávu o řešení stížnosti zákonného zástupce žákyně 2. B třídy, o přijatých 
opatřeních, včetně požadovaných příloh dle zápisu, a to do 18. 6. 2014. 

 
Od pana ředitele Mgr. S. Plchota jsme elektronickou poštou obdrželi dne 1. 7. 2014 „Zprávu o řešení 
stížnosti zákonného zástupce žákyně 2. B třídy“, která je přiložena v příloze včetně zápisu z jednání 
s rodiči ze dne 23. 10. 2013, zápis z třídní schůzky rodičů žáků 2. B ze dne 24. 4. 2014, zápis 
z jednání se zákonnými zástupci ve věci žákyně K. S. B., e-mailová korespondence mezi matkou 
K. S. B. a panem ředitelem ZŠ Tyršova ze dne 30. 6. 2014. 
Dále je přiložena odpověď pro pana Davida Baxu a Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti. 
 
Přílohy: A - zpráva o řešení stížnosti 

B - info o vyřízení stížnosti D. B. 
C - info o vyřízení stížnosti ČŠI 

 
Přijaté usnesení: 377/2014 - RM souhlasí se zněním odpovědí na stížnost pana Davida Baxy, 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

22. Výsledky šetření ČŠI v ZŠT 
 
Stížnost na informovanost zákonných zástupců žáka a vzdělávání žáka v Základní škole Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci 
 
Dne 1. 7. 2014 byl Městu Kuřimi doručen „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká školní 
inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno (viz inspekční zpráva). 
Stěžovatelka, paní Lenka Valentová (dále jen „L. V.“), zákonná zástupkyně bývalého žáka Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Vojtěcha Valenty (dále jen 
„V. V.“) podala na ČŠI stížnost na základní školu. 
Stížnost byla paní L. V. podána na ČŠI dne 2. 5. 2014, doplněná dne 2. 5. 2014 a dále dne 13. 5. 
2014. ČŠI ji řešila inspekční činností dne 20. 5. a 21. 5. 2014. 
Body stížnosti: 
1. Škola nedodržuje povinnost při evidenci úrazů dětí, žáků a studentů. 

- kontrola záznamu o úrazu č. 4/2009 z října 2009 z toho důvodu, že škola nedodržuje 
povinnosti při evidenci úrazů, které jí ukládá vyhláška č. 64/2005 Sb., o evidenci úrazů dětí, 
žáků a studentů, v platném znění.  

- poukázání na uvedení a podepsáni nezletilých žáků na záznamu o úrazu, a to bez vědomí 
a prokazatelného souhlasu jejich zákonných zástupců. 

Závěr ČŠI k bodu 1.: 
- škole nevyplývá z žádného právního předpisu povinnost bezprostředně před šetřením 

okolností úrazu žáka a vyplněním „Záznamu o úrazu“ toto sdělit zákonným zástupcům žáka - 
svědka úrazu a získat jejich prokazatelný souhlas; 

- po stránce obsahové výše uvedený „Záznam o úrazu“ zahrnuje požadované údaje; 
- po stránce formální však škola nesplnila řádně všechny předepsané náležitosti; 
- záznam o úrazu nebyl vyplněný podle vzoru formuláře vyhlášky (chyběly údaje v části 

„Právnická osoba vykonávající činnost školy…“, které byly nesprávně uvedeny v části „Škola, 
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školské zařízení….“, pořadové číslo úrazu nebylo v požadovaném tvaru, v části „Jméno, popř. 
jména, příjmení a podpisy svědků (též zaměstnance, který vykonával dozor)“ nebyly u všech 
osob všechny údaje (jméno, příjmení, podpis) důsledně uvedeny v požadovaném tvaru a byl 
zde uveden i jeden nezletilý žák); 

- škola po formální stránce nevyplnila řádně všechny předepsané náležitosti. 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 
 
2. Ředitel školy neinformoval stěžovatelku o okolnostech úrazu č. 4/2009 žáka A. S. z 15. 10. 
2009. 

- ředitel školy stěžovatelku neinformoval o okolnostech úrazu; 
- nebyla přijata žádná opatření k nápravě; 

Závěr ČŠI k bodu 2.: 
- k datu šetření stížnosti poskytl ředitel školy stěžovatelce postupně několik dílčích písemných 

materiálů vztahujících se k úrazu žáka A. S.; 
- ředitel školy ke dni podání stížnosti neposkytl stěžovatelce přímou a jednoznačnou 

odpověď na žádost o popis události, kdy a za jakých okolností došlo k úrazu žáka A. S. 
ve vztahu k jejímu synovi V. V. 

Stížnost je v tomto bodě důvodná. 
 
3. Při předchozím šetření stížnosti vztahující se k okolnostem úrazu žáka A. S. dne 15. 10. 2009 
ČŠI nebyly vyslechnuty všechny dospělé osoby, údajní svědci úrazu. 

- z údajných svědků byla vyslechnuta pouze třídní učitelka J. K., která nevypovídala pravdu 
o údajné poznámce v ŽK žáka, která neexistuje; 

- další uvedený údajný svědek úrazu učitel P. K. nebyl úrazu přítomen, pouze poskytl žákovi 
první pomoc (nebylo možné ověřit, protože učitel již na škole nepracuje); 

- úraz údajně neviděla žádná dospělá osoba; 
Závěr ČŠI k bodu 3.: 

- originál ŽK škola nepředložila (nechává se žákům); 
- kopie části ŽK předložená stěžovatelkou je bez základních identifikačních údajů a nemůže být 

ČŠI objektivně využita jako důkaz; 
- prostředky, které má ČŠI k dispozici, není možné prokázat, že úraz žáka A. S. neviděla žádná 

dospělá osoba. 
Stížnost je v tomto bodě neprokazatelná. 
 
4. Ředitel školy uvedl v dopise právnímu zástupci stěžovatelky dne 18. 7. 2013 nepravdivou 
informaci o napadení žáka A. S. žákem V. V. 
- ředitel školy právnímu zástupci stěžovatelky uvedl nepravdivou informaci o napadení žáka A. S. 
(písemně vyjádřil nesouhlas s tvrzením, že by jakýmkoliv způsobem úmyslně poškozoval jejího syna 
a vědomě neřekl nic, co by mu mohlo ublížit); 

- ČŠI kontrolou uvedeného dopisu zjistila, že ředitel školy uvedl, že žák V. V. napadl žáka A. S.; 
- ze zápisu z jednání školních metodiků prevence o šetření konfliktu žáků 7. ročníků A. S. 

a V. V. dne 15. 10. 2009 se 7 žáky, svědky konfliktu, je zřejmé, že na počátku konfliktu obou 
žáků bylo nevhodné chování žáka A. S., který konflikt vyprovokoval; 

- kontrolou „Záznamu o úrazu“ žáka A. S. ČŠI zjistila, že je v něm uvedeno, že žák V. V. ovlivnil 
úraz žáka A. S. 

Závěr ČŠI k bodu 4.: 
- z uvedených zjištění vyplývá, že vyjádření ředitele školy v dopise právnímu zástupci 

stěžovatelky ze dne 18. 7. 2013 nebylo přesné a úplné. 
Stížnost je v tomto bodě důvodná. 
 
Povinnost zřizovatele vyplývající z šetření ČŠI: 
ČŠI předala výsledek šetření k dalšímu řízení zřizovateli základní školy a zároveň požádala o zaslání 
informace o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě. Zřizovatel má povinnost 
o výsledku šetření a přijatých opatřeních informovat stěžovatelku i ČŠI. 
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Závěr a návrh řešení: 
Jedná se o věc, která byla opakovaně řešena ČŠI i zřizovatelem základní školy. Stěžovatelka i ČŠI 
byli zřizovatelem školy vždy řádně písemně informováni o konání ve věci, výsledku šetření i přijatých 
opatřeních. Stejně tak ředitel školy se k věci písemně vyjádřil. 
Možnosti zřizovatele v případě záležitostí týkajících se výchovně vzdělávacího procesu, jeho 
organizace nebo personálních věcí jsou omezeny školským zákonem a zřizovatel školy není oprávněn 
do nich zasahovat. Jejich řešení je zákonnou povinností ředitele školy. Úraz ve škole je vnitřní věcí 
školy, kterou je škola povinna řešit dle platné legislativy (registrace úrazů, záznam o úrazu,…). 
Veškeré materiály k úrazu musí být uloženy v základní škole. Kopie „Záznam o úrazu“ se do roku 
2010 zasílala na vědomí zřizovateli školy a od roku 2010 se elektronicky zasílá ČŠI. Škola je povinna 
o úrazu informovat zákonné zástupce žáka a řešit případné stížnosti dle platné vnitřní směrnice pro 
řešení stížností. Ředitel školy na základě zjištěných skutečností učiní závěr, přijme potřebná opatření 
k nápravě a pravdivě, přesně a úplně o nich informuje zákonné zástupce (písemně nebo ústně na 
jednání, ze kterého je pořízen zápis). 
Upozorňuji radu města, že v souvislosti s nepravdivými informacemi poskytnutými zákonnému 
zástupci žáka i zřizovateli byla dne 27. 11. 2013 řediteli školy již jednou vyslovena výtka za 
porušování povinností vyplývajících z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
(konkrétně se jednalo o nepřesné písemné sdělení o posouzení „Krizového plánu“ školy a jeho 
souladu s vyššími právními normami v souvislosti s řešením stížnosti ČŠI ve dnech 16. -18. 4. 2013). 
Pokud ředitel školy poskytl neúplnou a nepřesnou písemnou informaci právnímu zástupci 
stěžovatelky, nesplnil povinnost vyplývající mu z právních předpisů vztahujících se k vykonávané práci 
a zřizovatel by ho měl na toto upozornit a vyvodit důsledky. 
Nechávám na zvážení rady města. 
 
Přílohy: A - výsledek šetření stížnosti L. V., ČŠI 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá, aby první místostarosta, který má školství v kompetenci, předložil personální a mzdové 
opatření v souvislosti se zjištěnými pochybeními ředitele ZŠT Mgr. Stanislava Plchota, dle zprávy ČŠI. 
 
Návrh usnesení: RM ukládá řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 

příspěvkové organizace Mgr. Stanislavu Plchotovi dodržovat povinnosti vyplývající 
mu z právních předpisů a vztahující se k vykonávané práci. 

Na návrh pana starosty nebylo o navrženém usnesení hlasováno. 
 
 
 

23. Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK 
 
Žádám RM Kuřim o schválení jednateli Wellness Kuřim s.r.o. podepsat Smlouvu o poskytnutí dotace 
z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické 
dopravy v JMK v roce 2014“ a dále vypsat výběrové řízení s následnou smlouvou o dílo v odhadované 
výši 300 tis. Kč na realizaci projektu „Instalace a nákup doplňkové infrastruktury - bezpečnostních 
boxů na kola u mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 v Kuřimi“. 
Bude se jednat o celkem 6 samoobslužných úschovných boxů až na 12 jízdních kol. Boxy budou 
umístěny na pozemku města Kuřim na rohu budovy v blízkosti hlavního vchodu do areálu i vchodu na 
letní koupaliště. Souhlas stavebního úřadu Kuřim k této akci byl již vydán. 
Schválená výše dotace z JMK činí 60%, tj. 180 tis. Kč, 120 tis. Kč bude financováno ze zdrojů WK 
s.r.o. 
Dokumentace k projektu je součástí samostatné přílohy. 
 
Přílohy: A - umístění bike-boxu 

B - smlouva JMK 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje (v působnosti valné hromady obchodní společnosti Wellness Kuřim 

s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, Kuřim, IČ 29213380) uzavření Smlouvy 
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o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 
„Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v JMK v roce 2014“ a dále 
schvaluje vypsání výběrového řízení s následnou smlouvou o dílo v odhadované 
výši 300 tis. Kč na realizaci projektu „Instalace a nákup doplňkové infrastruktury - 
bezpečnostních boxů na kola u mezinárodní cyklotrasy Eurovelo 4 v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 2 (O. Štarha, Z. Kříž) Proti: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

24. Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka automobilové 
montážní plošiny 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 337/2014 ze dne 17. 6. 2014 zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 10. 7. 2014 do 08,00 hod., předložili své 
nabídky 2 uchazeči. 
Dne 10. 7. 2014 v 10,00 hod. proběhlo zasedání hodnotící komise. 
Komisí bylo zjištěno, že jedna nabídka nevyhověla požadavkům zadavatele, a to z důvodu její 
neúplnosti. ( SICO RENT s.r.o. vizte Záznam usnesení hodnotící komise) Na základě rozhodnutí 
komise byla přesto hodnocena. 
 
Dále komise ve složení: 
Mgr. Ladislav Ambrož - předseda komise 
Ing. Ladislav Tomšů - místopředseda komise - pracovník zajišťujícího odboru 
Ing. Oldřich Štarha - člen komise 
Stanislav Bartoš - člen komise 
Ing. Jaroslav Hamřík - člen komise  
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
ROTHLEHNER s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha    970.200 Kč 
SICO RENT s.r.o., Vinařská 96, Jenštejn  1.080.000 Kč 
Jako hodnotící kritérium byla stanovena ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
Zajišťující odbor - Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: A - zpráva o hodnocení nabídek 

B - protokol o otevírání obálek 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – upozorňuje prověřovat u firem, zda nejsou v insolvenci, v úpadku apod. 
 
Přijaté usnesení: 378/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení 

hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka automobilové montážní plošiny 
právnické osobě ROTHLEHNER s.r.o., Mezi úvozy 2512/2a, Praha, IČ 48108677 
a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše uvedenou společností. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
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25. Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) 
 
Dle novely zákona o hospodaření energií č. 406/2000 Sb. platné od 1. 1. 2013 je povinnost zpracovat 
PENB u všech budov užívaných orgánem veřejné moci, pro nové stavební objekty, při prodeji 
nemovitosti, pronájmu bytových domů nebo administrativních budov nebo při větších změnách 
dokončených budov (změna čtvrtiny obálky budovy). PENB se rozumí dokument, který obsahuje 
stanovené informace o energetické náročnosti budovy nebo ucelené části budovy. 
Zákon stanovuje termíny pro zpracování průkazů podle velikosti energeticky vztažné plochy. Na 
budovy s plochou menší než 250 m2 se tato povinnost nevztahuje. Dále je možné zajistit PENB 
s prodlouženým termínem u budov, které jsou v pronájmu a nejsou užívané přímo orgánem veřejné 
moci (obcí nebo jejími příspěvkovými organizacemi). Ze zákona také vyplývá povinnost umístit PENB 
na vnější stěně budovy vedle veřejného vchodu do budovy, případně ve vstupním prostoru. 
Za nedodržení zákona (nezajištění průkazu) hrozí vlastníkovi nemovitosti pokuta od 50 tis. do 100 tis. 
Kč u fyzických osob a až 200 tis. Kč u právnických osob. 
Ze zpracované analýzy budov ve vlastnictví města Kuřimi vychází, že platný PENB má pouze budova 
Městského úřadu a budova Základní školy Kuřim, Tyršova 1255. Povinnost zajistit PENB se dále týká 
20-ti budov. U 14-ti z těchto budov měl být PENB vypracován již v roce 2013. 
Předpokládaná hodnota zakázky pro zpracování PENB u všech budov, kde je vlastníkem město Kuřim 
a kterých se povinnost zajistit PENB týká, je cca 150-200 tis. Kč. Je potřeba zmínit, že kromě 
stanovení celkové spotřeby energií, je součástí PENB také doporučení na realizaci opatření vhodných 
pro snížení energetické náročnosti budovy. Termín pro uskutečnění těchto opatření v zákoně 
stanoven není.  
Povinnost zpracování PENB je daná zákonem. Je na rozhodnutí města, u kterých budov budeme tyto 
průkazy vypracovávat, případně v jakém časovém harmonogramu. V první fázi je vhodné zajistit 
PENB u budov užívaných příspěvkovými organizacemi (jedná se o 7 budov). 
Materiál byl projednán s OMP a OI. 
 
Přílohy: A - PENB analýza budov ve vlastnictví města Kuřimi 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – podává pozměňující návrh – vypsat na zpracování PENB výběrové řízení. 
 
Přijaté usnesení: 379/2014 - RM ukládá odboru majetkoprávnímu připravit výběrové řízení na 

zajištění vypracování PENB u všech budov ve vlastnictví města Kuřimi 
s energeticky vztažnou plochou 250 m2 a více. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zajištění vypracování PENB u všech budov ve vlastnictví města 

Kuřimi s energeticky vztažnou plochou 250 m2 a více. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

26. Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - zahájení 
výběrového řízení 
 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města na rok 2014 částku 500.000 Kč. 
Zajištění bezbariérového přístupu do všech veřejně přístupných míst železniční stanice Kuřim do 
konce tohoto roku je podmínkou poskytnutí dotace na investiční akci města „Bezbariérové 
zpřístupnění žst. Kuřim ze severní části města“ z programu ROP Jihovýchod. Bezbariérový přístup na 
nástupiště č. 2 a č. 3 zajišťuje SŽDC, bezbariérový přístup do výpravní budovy a na nástupiště č. 1 
měly realizovat v rámci rekonstrukce výpravní budovy České dráhy. Vzhledem k nevyjasněným 
majetkovým poměrům k objektu ČD pozastavily práce na přípravě rekonstrukce výpravní budovy, 
představitelům města se však podařilo zajistit, aby nezbytně nutnou část investice k zajištění 
bezbariérovosti ještě v tomto roce uskutečnily. Byla přislíbena realizace výtahu z podchodu na 
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1. nástupiště, osvětlení přístupové cesty k výtahu kolem výpravní budovy, vybudování chodníku od 
1. nástupiště po roh uliční fasády výpravní budovy, silnoproud k napájení výtahu a osvětlení, 
slaboproud a ZTI výtahu, v maximálně možné hodnotě 2 mil. Kč. 
Město Kuřim se zavázalo vybudovat na vlastní náklady bezbariérový přístup do výpravní budovy, tj. 
rampu a chodník podél jižní fasády výpravní budovy, převážně na pozemku ve vlastnictví města. 
OI zajistil projektovou dokumentaci a předkládá žádost o souhlas se zahájením zadávacího řízení na 
zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu. 
OI doporučuje radě města souhlasit se zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim a schválit výzvu k podání nabídky, 
návrh SOD a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim 

B - návrh SoD Bezbariérový přístup do výpravní budovy 
C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 380/2014 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky „Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim“, schvaluje 
výzvu k podání nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise. 

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

27. Česká tábornická unie – žádost o bezplatné užívání stanových 
ohrad 
 
Město Kuřim zakoupilo v letošním roce 40 ks stanových ohrad za celkovou cenu 98.494,- Kč, tj. 
2.462,35 Kč/ks. Nákup ohrad byl hrazen z ORGu 1264 000 000 - Stanové podsady Bednář. 
Česká tábornická unie – T. K. Křováci Kuřim prostřednictvím p. Bednáře požádala o bezplatné 
využívání těchto ohrad pro svou činnost. 
OMP navrhuje uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu cca 15 let, vzhledem k omezené životnosti ohrad. 
 
Diskuse: 
D. Holman – podává pozměňující návrh zkrátit výpůjčku na dobu určitou do 31. 12. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 381/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se sdružením Česká 

tábornická unie - T. K. Křováci Kuřim, se sídlem 664 34 Kuřim, Nádražní 1260/7, 
IČ 70837961, jejímž předmětem je výpůjčka 40 ks stanových ohrad na dobu 
určitou do 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce se sdružením Česká tábornická unie – 

T.K. Křováci Kuřim, se sídlem 664 34 Kuřim, Nádražní 1260/7, IČ 70837961, jejímž 
předmětem je výpůjčka 40 ks stanových ohrad na dobu určitou do 31. 12. 2029. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

28. Vyřazení majetku 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Stanové podsady jsou 20 let 
staré a jejich vyřazení dle sdělení p. Bednáře doporučila i krajská hygienická stanice v Brně. 
V letošním roce byly zakoupeny z rozpočtu města nové stanové ohrady. 
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Veškerý majetek bude zlikvidován dle platných předpisů, příp. využit na náhradní díly. Podsady budou 
spáleny. 
 
Přijaté usnesení: 382/2014 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

29. Výsledek VŘ na výměnu oken v budově ŠD při ZŠJ 
 

Dne 14. 05. 2014 oslovil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace (dále „ZŠJ“), Mgr. Richard Mach Radu města Kuřimi se záměrem 
a variantami řešení nedostatku kmenových učeben na ZŠJ pro příští školní roky. Situaci bylo třeba 
urgentně řešit z důvodu nutnosti zvýšení počtu prvních ročníků ze dvou na tři. Aby mohly být otevřeny 
tři první ročníky, je třeba přebudovat stávající budovu ŠD na ulici Otevřená 978 na tři kmenové třídy. 
RM souhlasila a navrhla předložit ZM 17. 06. 2014 rozpočtové opatření, kterým by město uvolnilo 
finanční prostředky na tuto investiční akci. Zároveň vyzvalo ředitele školy, aby si škola organizovala 
výběrová řízení sama. 
Jelikož je třeba veškeré stavební úpravy provést v době hlavních prázdnin, dne 14. 07. 2014 proběhlo 
výběrové řízení na výměnu oken v budově ŠD (viz příloha A - Protokol z jednání hodnotící komise). 
Komise posoudila čtyři došlé nabídky. Jako nejpřijatelnější doporučila firmu „Boháč a syn“, 
IČ 29266190, se sídlem Čebín 452, 664 23 Čebín, která nabídla nejpřijatelnější cenu 311.632,90 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 383/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem "Výměna 
oken ŠD při ZŠ Jungmannova, Kuřim" a souhlasí s uzavřením smlouvy se 
společností „Boháč a syn“, IČ 29266190, se sídlem Čebín 452, 664 23 Čebín, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 311.632,90 Kč vč. DPH. 

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

30. Výsledek VŘ na zateplení budovy ŠD při ZŠJ 
 
Dne 14. 05. 2014 oslovil ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace (dále „ZŠJ“), Mgr. Richard Mach Radu města Kuřimi se záměrem 
a variantami řešení nedostatku kmenových učeben na ZŠJ pro příští školní roky. Situaci bylo třeba 
urgentně řešit z důvodu nutnosti zvýšení počtu prvních ročníků ze dvou na tři. Aby mohly být otevřeny 
tři první ročníky, je třeba přebudovat stávající budovu ŠD na ulici Otevřená 978 na tři kmenové třídy. 
RM souhlasila a navrhla předložit ZM 17. 06. 2014 rozpočtové opatření, kterým by město uvolnilo 
finanční prostředky na tuto investiční akci. Zároveň vyzvalo ředitele školy, aby si škola organizovala 
výběrová řízení sama. 
Jelikož je třeba veškeré stavební úpravy provést v době hlavních prázdnin, proběhlo dne 14. 7. 2014 
výběrové řízení na zateplení budovy ŠD (viz příloha A - Protokol z jednání hodnotící komise). Komise 
posoudila tři došlé nabídky. Jako nejpřijatelnější doporučila firmu „VPS David Ševčík“, IČ 75608561, 
se sídlem Školní 850, 664 34 Kuřim, která nabídla nejpřijatelnější cenu 313 667,90 Kč.  
 
Přijaté usnesení: 384/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
"Zateplení budovy ŠD při ZŠ Jungmannova, Kuřim" a souhlasí s uzavřením 
smlouvy se společností „VPS David Ševčík“, IČ 75608561, se sídlem Školní 850, 
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664 34 Kuřim, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 313.667,90 
Kč vč. DPH. 

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

31. Zateplení MŠ Zborovská a sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
 
Na zateplení objektu MŠ Zborovská jsme obdrželi akceptaci žádosti o podporu ze SFŽP. Naše žádost 
byla doporučena k podpoře, v nejbližších dnech nám bude zaslán Registrační list akce s podmínkou 
doložení dokladů do 6 měsíců (tzn. provedení VŘ  na zhotovitele a doložení smlouvy se zhotovitelem). 
Kompletní administrace žádosti o dotaci v systému Bene-fill bude realizována společností KANSPO 
s.r.o., která zajišťovala zpracování žádosti o dotaci. Cena za administraci žádosti dle nabídky činí 
24.200 Kč. 
Z důvodu, že zadávací řízení bude probíhat ve stejném období jako zadávací řízení na akci 
Společenské a kulturní centrum, byl po konzultaci doporučen přísnější režim výběrového řízení - 
otevřené podlimitní řízení. 
Na zajištění výběrového řízení byly po dobré zkušenosti osloveny dvě společnosti. Společnost Kanspo 
s.r.o. se omluvila, z kapacitních důvodů nemůže výběrové řízení zajistit. Druhá nabídka je od 
společnosti Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o. Cena za administraci výběrového řízení 
dle nabídky činí 78.650 Kč. 

OI na základě výše uvedeného žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Studie 
a projekty“ ve výši 105.000 Kč. 
 

Na ORG 1008 000 000 bylo dosud čerpáno  478.426 Kč 

Na ORG 1008 000 000 zbývá    221.574 Kč 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – rozdíl v nabídkách je opravdu 54.000 Kč? 
D. Sukalovský – ne, původní cena je za administraci žádosti o dotaci, ne za přípravu výběrového 
řízení. 
D. Holman – dle směrnice by měly být poptány nejméně 3 firmy. 
Z. Kříž - je pro zateplení MŠ, ale nesouhlasí s financováním, s tímto názorem souhlasí i D. Holman. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyčlenění částky 105.000 Kč z ORG 1008 000 00 „Studie 

a projekty“ na administraci žádosti o dotaci a administraci výběrového řízení 
podlimitní veřejné zakázky „Zateplení MŠ Zborovská Kuřim a Sanace spodní 
stavby MŠ Zborovská Kuřim“. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, O. Štarha) Proti: 1 (D. Holman) Zdržel se: 1 (Z. Kříž) 
Nehlasoval: 1 (J. F. Koláček). 
Usnesení nebylo přijato. 
 
 
 

32. Různé 

 
O. Štarha – navrhuje udělit odměnu jednateli Wellness Kuřim, s.r.o., panu J. Sojkovi. 
Členové RM se shodli na výši odměny – xxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Přijaté usnesení: 385/2014 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje udělení odměny jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. Ing. Janu 
Sojkovi ve výši dle zápisu. 

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



 
 

 

23 

 

 
D. Holman žádá písemnou odpověď - chtěl by vědět, jak je možné, že se dělala změna ve zřizovací 
listině CTS Kuřim s.r.o., bez schválení ZM, a jak to, že na notářském zápise je uveden a podepsán 
jako starosta pan Jiří Filip Koláček? 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 17. 7. 2014 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 25. 6. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Hálovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
3 Manželé Kučkovi - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
4 Záměr prodloužit nájemní smlouvy - zahrádky za stadionem 
  4A - zahrádky za poliklinikou - seznam nájemců 
5 Výpověď nájemních smluv na zahrádky – parc. č. 3002/3 k. ú. Kuřim 
6 Manž. Balákovi – žádost o prominutí části nájemného za pozemek 
  6A - situace 
  6B - žádost 
7 Štěpánek, Café Lili – dohoda o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
  7A - žádost 
8 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi 
 
9 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 

NNk, Paseka, 1982/3“ 
  9A - situace 
  9B - situace 
  9C - smlouva 
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10 Revitalizace VO EFEKT 2014 - Výměna svítidel 3. etapa - zahájení VŘ 
  10A - výzva ReVO EFEKT 2014 - výměna svítidel 3. etapa 
  10B - návrh členů a náhradníků 
  10C - podmínky čerpání investiční dotace v Programu EFEKT 2014 
  10D - návrh SOD 
11 Rekonstrukce doskočiště - stadion Kuřim, výsledek VŘ 
  11A - Zpráva o posouzení a hodnocení 
  11B - Návrh SoD 1. část 
  11C - Návrh SoD 2. část 
12 Zahájení VŘ - interiér kotelny 
  12A - výzva kotelna interiér 
13 Dodatek č. 1 - výkladce nám. Osvobození 
  13A - dodatek č. 1 
14 Návrh dodatku ke smlouvě o dílo 
  14A - dodatek 
15 Zahájení výběrového řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“ 
  15A - výzva 
  15B - zadávací dokumentace 
  15C - návrh smlouvy o dílo 
16 Rekonstrukce stadionu 
17 Základní školy v Kuřimi - pasportizace, analýza, studie 
18 Zápis komise stavební ze dne 9. 7. 2014 
  18A - zápis komise stavební 9. 7. 2014 
19 Analýza kapacity škol 
  19A - fond rozvoje kapacit MŠ a ZŠ 
  19B - příloha výzvy zvýšení kap. MŠ, ZŠ, 1. 7. 14 
20 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
  20A - smlouva maringotka 2014 
21 Vyřízení stížnosti na konání ZŠT 
  21A - zpráva o řešení stížnosti 
  21B - info o vyřízení stížnosti D. B. 
  21C - info o vyřízení stížnosti ČŠI 
22 Výsledky šetření ČŠI v ZŠT 
  22A - výsledek šetření stížnosti L. V., ČŠI 
23 Souhlas s realizací projektu dotovaného z JMK 
  23A - umístění bike-boxu 
  23B - smlouva JMK 
24 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka automobilové montážní plošiny 
  24A - zpráva o hodnocení nabídek 
  24B - protokol o otevírání obálek 
25 Průkazy energetické náročnosti budov (PENB) 
  25A - PENB analýza budov ve vlastnictví města Kuřimi 
26 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - zahájení výběrového řízení 
  26A - výzva Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim 
  26B - návrh SoD Bezbariérový přístup do výpravní budovy 
  26C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
27 Česká tábornická unie – žádost o bezplatné užívání stanových ohrad 

27A - Smlouva o výpůjčce číslo 2014/B/0032 
28 Vyřazení majetku 

28A – vyřazovací protokoly 
29 Výsledek VŘ na výměnu oken v budově ŠD při ZŠJ 

29A – protokol o jednání hodnotící komise 
30 Výsledek VŘ na zateplení budovy ŠD při ZŠJ 

30A – protokol o jednání hodnotící komise 
31 Zateplení MŠ Zborovská a sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
32 Odměna jednateli Wellness Kuřim 


