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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2014 konané dne 06.08.2014 
 
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 městského úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil schůzi RM v 14,04 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
O. Štarha se dostavil později. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 7. 2014 

2 Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí platby 
nájemného 

2/1 Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí platby 
nájemného 

3 Tomáš Plavec – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 

4 Pan Boušek – žádost o nájem části pozemku  

5 Povodí Moravy, s. p., RWE GasNet, s.r.o. a město Kuřim – věcné břemeno na přeložku 
plynárenského zařízení  

6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2014/D/0037 

7 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0038 

8 Sportovně rekreační plocha - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0043 

9 Smlouva se SŽDC o právu provést stavbu protidotykových zábran 

10 Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení, výsledek VŘ 

11 Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim - výsledek VŘ 

12 Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 

13 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim  

14 Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o.  

15 Licenční smlouva 

16 Tržní řád – návrh na schválení 

17 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 

18 Zápis komise stavební ze dne 9. 7. 2014 

19 Zápis z komise dopravy dne 9. 7. 2014 
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20 Výjimka z dopravního značení 

21 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 

22 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence 

23 Žádost o souhlas s darovací smlouvou od společnosti Lídl 

24 Snížení osobního příplatku ředitele ZŠT 

25 Nový platový výměr řediteli ZŠT 

26 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

27 Rozpočtové opatření č. 7 

28 Eliška Leicmanová – nájemní smlouva na pozemek v lokalitě za rybníkem Srpek 

29 Zrušení zadávacího řízení - interiér sálu kotelna 

30 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 

31 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - uzavření SOD 

32 „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim“, uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo 

33 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 7. 2014 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 388/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 

30. 7. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, D. Holman, Z. Kříž)  Nehlasoval: 1(O. Štarha). 
 
 
 

2. Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
prominutí platby nájemného 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 894/12 o velikosti 63,20 m

2
 umístěného 

v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách postaveného na pozemku 
parc. č. 1814 vše v obci a k. ú. Kuřim. Nebytový prostor slouží jako kryt CO. Prostor je rozdělen na 
několik sklepních kójí. 
Dne 21. 10. 2013 byla s manž. Ing. Jiřím a Ing. Bronislavou Pokornými, nyní bytem xxxxxxxxxx, 
Pohořelice, uzavřena smlouva o nájmu nebytového prostoru č. 2013/O/0120 na část nebytového 
prostoru č. 894/12 o velikosti 1,2 m

2
 za nájemné ve výši 20,- Kč/rok. 

Manželé Pokorní se v lednu 2014 odstěhovali z Kuřimi do Pohořelic. Žádostí ze dne 10. 7. 2014 
požádali o zrušení smlouvy o nájmu nebytového prostoru dohodou a současně o prominutí zaplacení 
pronájmu za kóji. 
OMP nemá proti uzavření dohody o ukončení nájmu nebytového prostoru námitek a souhlasí 
i s prominutím platby nájemného za rok 2014 ve výši 20,- Kč, kdy sklepní kóji vůbec neužívali. 
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Diskuse: 
D. Holman – s ukončením nájemní smlouvy souhlasí, ale s prominutím platby nájemného za rok 2014 
ve výši 20 Kč nesouhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 389/2014 - RM schvaluje ukončení smlouvy o nájmu nebytového prostoru 

č. 2013/O/0120, jejímž předmětem je nájem části nebytového prostoru č. 894/12 
o výměře 1,2 m

2
 umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 

v ul. Na Královkách postaveného na pozemku parc. č. 1814 vše v obci a k. ú. 
Kuřim s manž. Ing. Jiřím a Ing. Bronislavou Pokornými, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
Pohořelice, a to dohodou ke dni 7. 8. 2014. 

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

2/1. Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
prominutí platby nájemného 
 
Diskuse: 
D. Holman – prominutí 20 Kč je směšné. Částku v této výši uhradí ze svého a žádá předat Mgr. 
P. Kavkovi 20 Kč na provedení platby za manžele Pokorné. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s prominutím platby nájemného za rok 2014 ve výši 20,- Kč za 

pronájem části nebytového prostoru č. 894/12 o výměře 1,2 m
2
 umístěného 

v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách 
postaveného na pozemku parc. č. 1814 vše v obci a k. ú. Kuřim, manž. Ing. Jiřímu 
a Ing. Bronislavě Pokorným, trvale bytem xxxxxxxxxx Pohořelice. 

Nebylo schváleno. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 2 (D. Sukalovský, Z. Kříž) Zdrželi se: 2 (J. F. Koláček, D. Holman) 
Nehlasoval: 1 (O. Štarha). 
 
 
 

3. Tomáš Plavec – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 
Pan Tomáš Plavec, trvale bytem xxxxxxxxxx 602 00 Brno, IČ 47941251, je nájemcem nebytových 
prostor v objektu č. p. 902 na nám. Osvobození (KD) postaveného na pozemku parc. č. 1808 vše 
v obci a k. ú. Kuřim, a to ve II. nadzemním podlaží - restaurace, kuchyně, salonek I, WC personál, 
v I. podzemním podlaží - sklad obalů, sklad nápojů, hrubá přípravna zeleniny, šatna zaměstnanců. 
Celková pronajímaná plocha je 190,49 m

2
. Nájemní vztah je ošetřen nájemní smlouvou 

č. 2012/O/0130 ze dne 16. 1. 2013. Výpovědní doba je sjednána na šest měsíců. 
Dne 23. 7. 2014 požádal pan Plavec o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 8. 2014. OMP 
nemá námitky proti ukončení této nájemní smlouvy, ale doporučuje její ukončení k datu 30. 9. 2014. 
Usnesení je naformulováno podle žádosti nájemce. 
 
Pokud rada města žádosti nájemce vyhoví, žádá OMP o pokyn, jak postupovat dále. Zda se bude 
nebytový prostor nabízet k nájmu, nebo zda s ohledem na předpokládanou rekonstrukci KD Kuřim už 
zůstane nebytový prostor neobsazen. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení NS (restaurace) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – telefonicky kontaktoval p. Plavce a ten sdělil, že žádá ukončení nájmu nejlépe 
k poslednímu srpnu, popřípadě k poslednímu září 2014. Navrhuje tedy hlasovat o předloženém 
usnesení. 
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Přijaté usnesení: 390/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2012/O/0130, jejímž 

předmětem je nájem nebytových prostor v objektu č. p. 902 na nám. Osvobození 
(KD) umístěných ve II. NP a I. PP, s panem Tomášem Plavcem, trvale bytem 
xxxxxxxxxx 602 00 Brno, IČ 47941251, dohodou ke dni 31. 8. 2014. 

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

4. Pan Boušek – žádost o nájem části pozemku 
 
Pan Boušek bytem xxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. Kuřim 
o výměře cca 126 m

2
 - vizte příloha A, B. 

Pan Boušek by tím lépe ochránil svoji nemovitost („dílnu“) před dětmi, které mu několikrát rozbily okno 
u světlíku vrat, poškozují zdivo a odkládají různé haraburdí. K žádosti přikládá fotodokumentaci, která 
je k nahlédnutí na OMP. 
Vyjádření OMP: 
- jedná se o lokalitu okolo panelového domu Legionářská č. p. 1086. Část pozemků parc. č. 256 
a 264/1 vše v k. ú. Kuřim město pronajímá jako zahrádky u rodinných domů (manž. Smetanovi a pan 
Vlček, nájemné 2,10 Kč/m

2
/rok), na části je vybudováno hřiště na volejbal. Pozemek, o který pan 

Boušek žádá, je „zastrčen" za trafostanicí - vizte př. B. 
Vzhledem k tomu, že v této lokalitě jsou městské pozemky pronajímány a pan Boušek má na 
pozemek vstup ze své nemovitosti, doporučuje OMP jeho pronájem za srovnatelné nájemné. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,14 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jedná se o pozemek za „Oběšencem“ na ul. Legionářské. 
J. F. Koláček – žádají o pozemek proto, že si zde chtějí zřídit prostory pro soukromou mateřskou školu 
„Klubíčko“. 
D. Sukalovský – žádá doplnit informace o účelu využití. Cena by se odvíjela od účelu využití, jiná bude 
při pronájmu za zahrádky a jiná pro komerční využití. 
P. Kavka – jedná se o záměr a může být schválen i bez ceny. Vyzveme žadatele k doplnění účelu 
žádosti a podle účelu se bude odvíjet i cena. 
 
Přijaté usnesení: 391/2014 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 264/1 v k. ú. 

Kuřim o výměře cca 126 m
2
 Radku Bouškovi, bytem xxxxxxxxx Kuřim, na dobu 

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

5. Povodí Moravy, s.p., RWE GasNet, s.r.o. a město Kuřim – věcné 
břemeno na přeložku plynárenského zařízení  
 
V souvislosti se stavbou rekonstrukce mostu přes potok Kuřimka nacházející se mezi ul. Na 
Zahrádkách a Pod Zárubou - název stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“ byla uzavřena s JMP Net, s.r.o., 
Povodím Moravy, s.p. a městem Kuřim budoucí smlouva o zřízení věcného břemene - usnesení RM 
č. 193/2012: 
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193/2012 
RM schvaluje uzavření „Smlouvy o budoucím zřízení věcného břemene“ ve prospěch společnosti JMP 
Net, s.r.o. se sídlem Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného 
břemene na pozemku parc.č. 2219/8 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky - právo 
hospodařit Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 601 75 Brno, IČ 70890013 jako povinný 
z věcného břemene a městem Kuřim jako investorem stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“. 
 
Nyní se připravuje smlouva o zřízení věcného břemene na novou trasu plynovodu, která vede mimo 
jiné i po pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky - právo 
hospodařit náleží Povodí Moravy, s.p. - vizte GP č. 2892-16/2013 - příloha A. V této připravované 
smlouvě se také ruší věcné břemeno v původní trase plynovodu. Město Kuřim v této smlouvě figuruje 
jako investor. Naší povinností je celý proces zadministrovat a uhradit náklady spojené se zřízením 
věcného břemene v celkové výši 1.955,- Kč. 
OMP předkládá radě města ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti. Náklady 
na smlouvu budou hrazeny z ORG 1196000000. 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Kavka – upřesňuje, že se nyní neschvaluje věcné břemeno, ale zaplacení věcného břemene. 
Jedná se o vyvolanou investici. 
 
Přijaté usnesení: 392/2014 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o zřízení věcného břemene - 

služebnosti“ ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem Klíšská 940, 
401 17 Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky - 
právo hospodařit Povodí Moravy, s.p. se sídlem Dřevařská 11, 602 00 Brno, 
IČ 70890013, jako povinného z věcného břemene a městem Kuřim jako 
investorem stavby „Most ev. č. 50-1 v Kuřimi“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, D. Holman, Z. Kříž)  Nehlasoval: 1 (O. Štarha). 
 
 
Z jednání odešel v 14,22 hod. Mgr. P. Kavka a dostavil se Ing. O. Štarha. 
 
 
 

8. Sportovně rekreační plocha - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0043 
 
V souvislosti s realizací akce „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 327.532,60 Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o tyto práce: 
- změna typu oplocení, které bude řešeno s celoobvodovým ztužením, z polypropylenových sítí 
zesílených na kratších stranách, ve spodní části budou do 80 cm fošnové mantinely v ocelovém rámu, 
změna typu oplocení doporučuje OI po návštěvách několika hřišť s rámovým oplocením. Od tohoto 
oplocení upouštíme z důvodů velké hlučnosti při míčových hrách vzhledem k těsné blízkosti zástavby 
rodinných domů. 
- provedení betonové palisády podél stávajícího RD z důvodů snížení terénu a nutnosti zachování 
nezámrzné hloubky základové spáry RD  
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 362.103,26 Kč bez DPH spočívající v odpočtu 
prací: 
- odvozu zeminy 
- úspory při provedení vodovodní přípojky 
- odpočet původního oplocení 
- odpočet zúžení chodníku 
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Návrh nově sjednané ceny: 
Návrh nově sjednané ceny: 
   dle SOD   dle dodatku č. 1   celkem 

Cena bez DPH  3.171.031,15 Kč 34.570,66 Kč   3.136.460,49 Kč 

DPH 21 %     665.916,54 Kč   7.259,84 Kč      658 656,70 Kč 

Cena včetně DPH 3.836.948,00 Kč 41.830,50 Kč   3.795.117,19 Kč 

 
Přestože méněpáce patrně pokryjí vícepráce, žádá OI o rozpočtové opatření z důvodů nového výměru 
odvodu za vynětí ze ZPF. Od 1. 1. 2014 je v platnosti nová oceňovací vyhláška přepočet za vynětí činí 
navíc 22.000 Kč. Dalším nákladem navíc bude modelace dráhy PUMPtracku, odhadovaná cena je 
65.000 Kč. Tato dráha nebyla zahrnuta v rozpočtu. 
OI žádá o rozpočtové opatření ve výši 100.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15 hod. D. Sukalovský a dostavil se S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 393/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0043 

pro stavbu „Sportovně rekreační plocha, Kuřim, Díly za Sv. Jánem“ se společností 
PROSTAVBY, a.s., se sídlem Dědina 447, Otnice 683 54, IČ 27713130, který 
spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací. 

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

9. Smlouva se SŽDC o právu provést stavbu protidotykových 
zábran 
 
Stavebník, Správa železniční dopravní cesty, s.o.(dále SŽDC) předložil městu návrh smlouvy o právu 
provést stavbu protidotykových zábran na mostě č. 11-1 z ul. Hybešova přes železniční trať Brno-
Tišnov na ul. Pod Vinohrady, jehož vlastníkem je město. 
SŽDC stavbu protidotykových zábran řeší v rámci stavby „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole 
- Kuřim“ a smlouvu potřebuje pro žádost o stavební povolení. Předpokládané zahájení stavby je na 
jaře r. 2015. 
Vzhledem ke skutečnosti, že je povinností vlastníka udržovat most i jeho příslušenství vlastními 
náklady v provozuschopném stavu doporučuje OI schválit tuto smlouvu, na jejímž základě SŽDC 
uvede protidotykové zábrany do stavu odpovídajícího platným předpisům na své náklady. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy o pr. stavby na ochr. sítě na mostě 
 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,08 hod. D. Sukalovský a vzdálil se D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá doplnit do usnesení: „na náklady SŽDC“. 
 
Přijaté usnesení: 394/2014 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o právu provést stavbu 

„Rekonstrukce koleje č. 2 Brno-Královo Pole - Kuřim“, v souvislosti s níž je řešena 
stavba protidotykových zábran na mostě ev. č. 11-1 na náklady SŽDC a s vydáním 



 
 

 

7 

 

stavebního povolení, se Správou železniční dopravní cesty, státní organizace, se 
sídlem Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, Nové Město, IČ 70994234. 

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

10. Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení, 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 4. 7. 2014 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 5 uchazečů. Nabídka prošla kontrolou při otevírání obálek 
dne, dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídek. Nikdo nebyl ze zadávacího řízení 
vyloučen. Průběh posouzení a hodnocení nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
Radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 
602 00 Brno, IČ 02368374 v celkové hodnotě 326.612 Kč. Hodnotící komise se shodla jednomyslně. 
 
Přílohy: A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - SoD 1. část 
B - SoD 2. část 

 
 
Na jednání se vrátil v 15,10 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 395/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stadion Kuřim - oprava 
sociálních zařízení“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 
STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 326.612 Kč vč. DPH. 

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

11. Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, 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 400 tis. Kč z ORG 1274 000 000. 

Výzva k podání nabídky byla dne 3. 7. 2014 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 7 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 2 uchazečů. Nabídka prošla kontrolou při otevírání obálek 
dne, dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídek. Nikdo nebyl ze zadávacího řízení 
vyloučen. Průběh posouzení a hodnocení nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
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Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
Radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti DM Projekt s.r.o., se sídlem Otiskova 2765/5, 
628 00 Brno, IČ 29251940 v celkové hodnotě 383.909 Kč. Hodnotící komise se shodla jednomyslně. 
 
Přílohy: A- zpráva o posouzení a hodnocení 

B - SoD 1. část 
B - SoD 2. část 

 
Diskuse: 
Z. Kříž – výsledek hodnocení pořadí nabídek – mělo by být řazeno podle pořadí umístění a ne podle 
pořadí doručení. 
D. Holman – upozorňuje na získání malého počtu nabídek. 
 
Přijaté usnesení: 396/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Stavební úpravy bytové 
jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se 
společností DM Projekt s.r.o., se sídlem Otiskova 2765/5, 628 00 Brno, 
IČ 29251940, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 383.909 
Kč vč. DPH. 

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

12. 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 kompletní administraci žádosti o dotaci v systému Bene-fill 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 bylo osloveno pět společností: 

- Kanspo s.r.o.     z kapacitních důvodů nemůžou výběrové řízení zajistit 
- S-Invest CZ s.r.o.    z kapacitních důvodů nemůžou výběrové řízení zajistit 
- Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o.     78.650 Kč 
- Zadávací servis, s.r.o.         60.500 Kč 
- MT Legal s.r.o.       119.790 Kč 

Nejvýhodnější nabídku na zajištění kompletní administrace výběrového řízení podala společnost 
Zadávací servis, s.r.o. ve výši 60.500 Kč. 
 
OI na základě výše uvedeného žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1008 000 000 „Studie 
a projekty“ ve výši 85.000 Kč. 
Na ORG 1008 000 000 bylo dosud čerpáno  591.259 Kč 
Na ORG 1008 000 000 zbývá    108.741 Kč 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – cena 60.500 Kč je bez DPH? 
A. Zimmermannová – ano, jedná se o cenu bez DPH, proto se vyčleňuje 85.000 Kč. 
D. Holman – žádá uvádět i cenu s DPH. 
 
Přijaté usnesení: 397/2014 - RM souhlasí s vyčleněním částky 85.000 Kč z ORG 1008 000 00 

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

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

13. Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim 
 
Pan Ing. Petr Ondrášek podal žádost za Sportovní klub Kuřim o umístění reklamní plochy v rozsahu 
1 pole silničního zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května v počtu 2 ks. Reklamní plochu žádá umístit od 
10. 8. 2014 do 9. 10. 2014. 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc (tj. 
celková cena činí 1.936 Kč) a současně je stanovena také částka za kulturní, společenské a sportovní 
akce 100,- Kč/1pole/měsíc. Vzhledem k tomu že město Kuřim podporuje sportovní činnost oddílů 
v Kuřimi, navrhuje OI v případě Sportovního klubu Kuřim použít nižší sazbu. Celková cena dle této 
sazby činí 484 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – na plakátu musí být jasný zadavatel. 
 
Přijaté usnesení: 398/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, nám. 1. května, se Sportovním klubem Kuřim, sídlem U Stadionu 
697, 664 34 Kuřim, IČ 44947712. Reklamní tabule v počtu 2 ks bude umístěna 
v rozsahu 1 pole na dobu od 10. 8. 2014 do 9. 10. 2014 za cenu 484 Kč. 

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

14. Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o. 
 
Pan Jiří Mikel podal za společnost Contimex, spol. s r.o. žádost o umístění 3 ks reklamních ploch 
v celkovém rozsahu 4 pole silničního zábradlí v Kuřimi, v následujících místech a termínech: 
a) 1 ks v rozsahu 2 polí na nám. 1.května od 12. 9. do 11. 10. 2014, 
b) 1 ks v rozsahu 1 pole ul. Legionářská naproti Elprumu od 1. 10. do 11. 10. 2014, 
c) 1 ks v rozsahu 1 pole ul. Legionářská u Elprumu od 1. 10. do 11. 10. 2014. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc. 
Celková cena dle této sazby činí 1.323 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – na plakátu musí být jasný zadavatel. 
 
Přijaté usnesení: 399/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností Contimex, spol. s r.o. se sídlem Komenského 
667, 664 34 Kuřim, IČ 49454862. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 2 polí 
bude umístěna na nám.1. května na dobu od 12. 9. do 11. 10. 2014 a na ul. 
Legionářská v počtu 2 ks reklamních tabulí v rozsahu 2 polí na dobu od 1. 10. do 
11. 10. 2014 za celkovou cenu 1.323 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž)  Zdržel se: 1 (J. F. Koláček). 
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15. Licenční smlouva 
 
Předkládáme radě města ke schválení licenční smlouvu s paní PhDr. Vlastou Šrámkovou, nar. xxxxx. 
xxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Předmětem smlouvy je udělení licence k textu o historii „Vodní kaple sv. Jana Nepomuckého“. 
Sestavený text bude umístěn na vývěsce poblíž vodní kaple. Vzhledem k tomu, že údaje byly pouze 
útržkovité a těžko dohledatelné, byla oslovena o spolupráci paní Šrámková pracovnice Národního 
památkového ústavu. Licence je udělena za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč (bez DPH), částka 
bude hrazena z ORG 9001-0 Propagace města. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva 

B - příloha smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – text by měl být upraven. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí, ale uvedené informace jsou zajímavé. Navrhuje vrátit text 
k přepracování. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření licenční smlouvy s paní PhDr. Vlastou Šrámkovou, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim k udělení licence k textu o historii Vodní kaple sv. 
Jana Nepomuckého ve výši 1.210 Kč. 

Nebylo schváleno. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 2 (D. Sukalovský, D. Holman)  Zdrželi se: 3 (J. F. Koláček, 
O. Štarha, Z. Kříž). 
 
 
 

16. Tržní řád – návrh na schválení 
 
Stále se opakující problémy v obci s podomními prodejci si vyžádaly dne 17. 6. 2014 svolání pracovní 
skupiny, která projednala dříve předložený návrh Nařízení obce Kuřim, kterým se vydává Tržní řád. 
Návrh vychází ze vzoru Tržního řádu, který je umístěn na stránkách KrÚ JmK. Dne 23. 6. 2014 pak 
následovala další pracovní skupina, která původní návrh dopřesnila a dohodla se na jeho předložení 
ke schválení RM. Tržní řád má dvě přílohy. Příloha č. 2, kterou tvoří mapka náměstí 1. května 
v Kuřimi, je RM předkládána dvakrát. Na jedné mapce jsou zakreslena stávající prodejní místa, druhá 
mapka je prázdná, a je na RM, aby rozhodla, která místa mohou prodejci používat. 
 
Přílohy: A - Tržní řád - zákaz PP 

B - příloha 2 tržního řádu - mapka 
 
Diskuse: 
D. Holman – travnatá plocha by neměla být zahrnuta do plochy pro prodejní stánky, žádá tuto plochu 
vyjmout. 
D. Sukalovský – navrhuje orientačně hlasovat o vyjmutí travnaté plochy jako plochy pro prodej: 
PRO: 1 (D. Holman). 
 
D. Sukalovský – nyní navrhuje hlasovat o využití travnaté plochy jako prodejního místa. 
 
Přijaté usnesení: 400/2014 - RM schvaluje na základě zmocnění v ustanovení § 18 zák. 455/1991 

Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), v platném znění, 
a v souladu s ust. § 11 a ust. § 102 odst. 2 písm. d) zák. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění, Nařízení města Kuřim, kterým vydává Tržní řád. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
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7. Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č. 2 k SOD 
2014/D/0038 
 
V souvislosti s realizací akce „Přestavba kotelny na víceúčelový sál“ na ul. Popkova, žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 248.116,- Kč bez DPH neobsažené v původních 
zadávacích podmínkách, a které jsou nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o tyto práce: 
- sanační opatření pro odvedení vlhkosti z podlahy systémem celoplošného drenážního potrubí 
vyvedeného do perforovaných žlabů, bylo dodatečně doporučeno OI na základě vlhkostního 
průzkumu stávajícího zdiva 
- práce nespecifikované v původním rozpočtu (menší kubatura zdiva, 2 ks pisoárů, odstranění 
pórobetonu ze střechy, zasklení výplní bezpečnostním sklem, specifikace standartu zářivkových 
svítidel a doplnění zářivkových svítidel) 
- dodávka jednoduchého jevištního osvětlení - rampy a dvou stojanů s reflektory, stmívači a ovládacím 
pultem 

- provedení železobetonového krakorce pro zvětšení zázemí knihovny, po vybourání komína se 

ukázala možnost využít prostor mezi bytovým domem a objektem knihovny 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 50.113,70 Kč bez DPH spočívající v odpočtu 
prací: 
- odvozu suti, která se použila k výplni zaslepených šachet a doplnění podlahy 
- neprovedené bourání 
- odpočet za inteligentní světlo, které nahradí jednoduché jevištní osvětlení 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
   dle SOD   dle dodatku č. 1      dle dodatku č. 2 celkem 

Cena bez DPH  4.899.910,40 Kč  98.715,28 Kč      198.002,30 Kč 5.196.627,98 
Kč 

DPH 21 %  1.028.981,18 Kč  20.730,21 Kč        41.580,48 Kč 1.091.291,87 
Kč 

Cena vč. DPH  5.928.891,58 Kč 119.445,49 Kč      239.582,78 Kč 6.287.919,85 
Kč 

 
Navýšení ceny díla již není kryto rozpočtem proto OI žádá o rozpočtové opatření ve výši 250.000,- Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

A - dodatek č. 2 - rozpočty1 
 
Diskuse: 
D. Holman – vícepráce schvalujeme už podruhé. Jedná se o pochybení projektanta? Osvětlení se 
použije do zrekonstruovaného kulturního domu? Ptá se, proč inteligentní světlo nahrazujeme 
scénickým osvětlením? 
O. Štarha – mělo to tak být. V této chvíli neví, kdo o změně osvětlení rozhodl. 
D. Holman – nemyslí si, že by osvětlení měla vybírat stavební společnost. 
O. Štarha – pokud bychom do rozpočtu nezahrnovali osvětlení, potom musíme cenu navýšit. 
D. Holman – světla tam patří pouze tehdy, pokud budou použitelné v kulturním domě. 
D. Sukalovský – dopředu potřebujeme vědět, co bude použito za typ osvětlení, aby uvedená stavební 
společnost na to připravila stavbu. 
D. Holman – žádá o vyjmutí osvětlení z rozpočtu. 
O. Štarha – telefonicky kontaktoval Ing. J. Honců – projektant nerozvrhl osvětlení pořádně, osvětlení 
není dopracované do detailů. Ona sama by navrhovala zářivkové osvětlení uložené v rampách. Navíc 
je scénické osvětlení složité na obsluhu. Projektant dále do výkazu výměr nezadal pisoáry a je také 
špatně spočítána kubatura zdiva. 
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D. Holman – žádá, aby byla světla použita v zrekonstruovaném kulturním domě. 
O. Štarha – pokud to bude technicky možné, tak ano. Na to bychom potřebovali posudek pí Honců. 
D. Holman – žádá, aby do osvětlení nebylo dramaticky investováno, když bude v budoucnu využíváno 
pouze v komunitním prostoru. 
J. F. Koláček – osvětlení se nyní pořídí do „víceúčelového sálu na ul. Popkova“ a do 
zrekonstruovaného kulturního domu se použije osvětlení nové. 
D. Holman – pokud jevištní technika není přenosná, potom ať se nejedná o závratnou částku za tuto 
investici. Byla telefonicky kontaktována pí Honců - bude příprava na scénické osvětlení – budou 2 
rampy v sádrokartonovém podhledu – toto nyní žádá v rozpočtu nechat. Není v tom ale započítána 
příprava elektřiny, toto nachystá. Mohlo by se odečíst 120.000 Kč bez DPH a k tomu ještě 25.000 Kč 
bez DPH za klasická zářivková svítidla, to znamená, že se může odečíst 145.000 Kč bez DPH. 
Znamená to tedy odpočet ve výši 181.500 Kč vč. DPH. 
D. Holman – vychází to tedy, že budeme potřebovat 74.550 Kč. Můžeme tedy do rozpočtového 
opatření dát částku 75.000 Kč. Osvětlení můžeme dokoupit později. 
O. Štarha – nelíbí se mu toto řešení. 
S. Bartoš – zakázka je vysoutěžena s tímto typem osvětlení. 
D. Holman – každý z nás vnímá tento prostor jinak. Nejedná se o kulturní zařízení. 
D. Sukalovský – souhlasí s lepším osvětlením. 
O. Štarha – bude se zde oddávat a konat kulturní akce po dobu rekonstrukce kulturního domu, což 
bude 1,5 roku. Tyto prostory si to zaslouží. Navíc se jedná o částku 25.000 Kč. 
D. Holman – prostory byly původně určeny pro provoz po dobu rekonstrukce KD a poté zde bude 
umístěno komunitní centrum. 
Z. Kříž – mluvilo se vždy o multifunkčním prostoru. 
 
Přijaté usnesení: 401/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038 

pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se 
společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, 
IČ 49436589, který spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací. 

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

17. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2014. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2014 činily 102.323.854,04 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 77.716.628,39 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
24.607.216,65 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2014 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 51 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2013 
kolísavě, výběr je za 1. pololetí vyšší o cca 1,7 mil. Kč a to díky DPH. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 29 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 15 % (nesouvisí s rozestavěností akcí), provozní výdaje jsou čerpány ze 46 %, vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2q výdaje akce provoz 

B - úvěry města 
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Přijaté usnesení: 402/2014 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 
k 30. 6. 2014, s přebytkem hospodaření ve výši 24.607.216,65 Kč. 

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

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 
 
Přijaté usnesení: 403/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 7. 

2014 v bodech 1 a 2. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
 
 
 

19. Zápis z komise dopravy dne 9. 7. 2014 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy konané dne 9. 7. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 9. 7. 2014 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – doporučuje instalaci dopravního značení s omezením rychlosti na 30 km/hod. 
 
Přijaté usnesení: 404/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 9. 7. 

2014, schvaluje bod č. 3 dle zápisu v příloze a doporučuje na ulici Luční omezit 
rychlost na max. 30 km/h příslušnou dopravní značkou. 

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

20. Výjimka z dopravního značení 
 
Dne 10. 7. 2014 požádala právnická osoba HERBASTAR s.r.o. Moravské Knínice o výjimku 
z dopravního značení-značka B11-zákaz vjezdu všech motorových vozidel. Jedná se o povolení 
výjimek ze zákazu vjezdu v lokalitě rybníka Srpek a přes retenční hráz směr Podlesí. Žadatel doložil 
kladné stanovisko Policie ČR, Specializované pracoviště dopravního inženýrství Brno město a Brno 
venkov, Kounicova 24, 611 32 Brno, které je platné na dva roky. Důvodem výjimky je 
obhospodařování pozemků v dané lokalitě, výjimka se vztahuje na zemědělskou techniku žadatele 
a tři osobní automobily. 
Vozidla budou řídit pověření pracovníci žadatele. 
 
Přílohy: A - žádost 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – s vjezdem na retenční hráz nesouhlasí – komunikace není konstruována na zatížení 
zemědělskou technikou a nákladními automobily. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových vozidel 

u rybníka Srpek a přes retenční nádrž směr Podlesí dle zápisu. 
Nebylo schváleno. 
Hlasováno 
Pro: 0  Proti: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, Z. Kříž)  Zdrželi se: 2 (J. F. Koláček, 
O. Štarha). 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o změně usnesení, kdy se vyjme povolení vjezdu přes retenční 
hráz. 
 
Přijaté usnesení: 405/2014 - RM schvaluje povolení výjimky ze zákazu vjezdu všech motorových 

vozidel u rybníka Srpek dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
 
 
 

6. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2014/D/0037 
 
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 (na základě 
schválení Radou města Kuřimi č. usnesení 217/2014 ze dne 29. 4. 2014), 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. 
Cenová poptávka, na základě které byla následně uzavřena smlouva o dílo, byla stanovena pouze za 
ruční a strojní výkopy v zeleni (komunikaci), zapažení, uložení trub, samotné potrubí, manžety, 
obetonování a zásyp původní zeminou (štěrkem). Rozsah prací byl určen na základě kamerového 
průzkumu. Skutečnost však byla mírně jiná. Související práce, zejména vyklizení staveniště a 
následné uvedení pozemku a staveb do původního stavu, nebylo naceněno a bylo dohodnuto, že 
bude fakturováno dle skutečného stavu. Tyto práce představují zásadní rozdíl oproti původní smlouvě. 
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 zeminy, 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. 
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Smluvní celková cena (nabídka), odpovídající odbornému odhadu objednatele, rozsahu a provedení 
díla, byla stanovena ve výši 161.535 Kč s DPH (základ 133.500 Kč, DPH 28.035 Kč). U oslovených 
společností byl započten v cenové nabídce pouze strojní výkop v zeleni a komunikaci, zapažení, 
uložení trub, obetonování, zásyp původní zeminou, u komunikace vrácení do původního stavu. 
 
Dohodnutá cena podléhá následné úpravě podle skutečného a oboustranně ověřeného rozsahu prací, 
které jsou nutné pro odstranění havárie, a to: 
1366/1 - vytrhání a následné osazení obrub záhonových do betonového lože, přemístění keřů tam a 
zpět, osazení náhradního oplocení, ruční doprava a uložení suti, přerovnání 8m

3
 dřeva tam a zpět, 

doprava a nakypření rotavátorem (stroj na kypření půdy), doprava a navážka ornice (ruční přesuny - 
pomocí stavebních koleček) a rozmístění po poškozené parcele majitele, založení parkového trávníku 
výsevem, příplatek za ztížení vykopávek v blízkosti stromů a keřů.   
1365/1 - osazení náhradního oplocení, bourání obetonovaných trub, doprava, navážka ornice (ruční - 
pomocí stavebních koleček) a rozmístění po poškozené parcele majitele, příplatek za ztížení 
vykopávek, zvýšení počtu prací z důvodu špatného stavu trouby (delší výkop, obnažení další trouby a 
výměna za novou z důvodu rozpadu). 
1367/1 - Oprava neprovedena - dle skutečného zaměření se trouby v havarijním stavu vyskytují zčásti 
pod skleníkem a na parc. č. 1366/1 u. p. Kučery. 
1340 - zajištění přístupu ke kanalizaci přes výkop pro bazén a následně jeho modelace do původního 
stavu, ruční práce pomocí stavebních koleček.   
1313/1 - bourání obetonovaných trub, zrušení hydrantu, podzemní kabely ve výkopu - ztížení 
vykopávky, špatný stav trouby (delší výkop, obnažení další trouby a výměna za novou z důvodu 
rozpadu). 
Celková cena za skutečně a oboustranně ověřené provedené práce na níže uvedených úsecích je 
stanovena na 293.971 Kč s DPH (základ 242.951,- Kč, DPH 51.020,- Kč). 
Navýšení částky činí 132.436 Kč s DPH (základ 109.451,- Kč, DPH 22.985,- Kč). 
 
Rozsah skutečně provedených prací: 
 
Parc. č.  výkop    cena dle rozpočtu (s DPH) poznámky 
  (šířka x délka x hloubka)  
 
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 
1367/1 Oprava neprovedena - dle skutečného zaměření se trouby v havarijním stavu vyskytují 

zčásti pod skleníkem a na parc. č. 1366/1 u. p. Kučery. 
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  108.406,- Kč   KT DN 300  
          (komunikace) 
Částka bude čerpána z ORG 1 271 000 000 „Opravy kanalizace 2014“. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
 
Na jednání se dostavila v 15,55 hod. Ing. P. Kubová – referentka odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v předloženém materiálu chybí řádné zdůvodnění. 
P. Kubová – nevěděli, jaké budou skutečné náklady. Odhad byl za výkop, výměnu potrubí, 
zasypání…Nevěděli, jestli se bude betonovat a co bude ještě odhaleno. 
D. Sukalovský – důvodová zpráva měla obsahovat, které práce byly zahrnuty v původním odhadu 
a které tam naopak nebyly, respektive, jaké práce jsou důvodem navýšení. Jedná se o velké navýšení 
prací a toto musí být dostatečně zdůvodněno. 
P. Kubová – práce bylo těžké předpokládat. 
D. Holman – je opravdu potřeba mít vše obsaženo v důvodové zprávě. 
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D. Sukalovský – souhlasí s D. Holmanem a žádá doplnit, proč nastala tato situace, a proč se cena 
navyšuje. Je to to nejdůležitější, co je zajímá. 
P. Kubová – byly naceněny pouhé práce a nyní se cena mění kvůli konkrétním podmínkám, které 
nastaly. 
 
 
D. Holman – ptá se na studii projektu - hrubá česla? 
P. Kubová – stále nad tím jednají Brněnské vodárny a kanalizace. 
D. Holman – jedná se nad tím už dlouhou dobu. 
 
 
Z jednání odešla v 16,00 hod. Ing. P. Kubová a S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 406/2014 - RM schvaluje dodatek č. 1 smlouvy o dílo 2014/D/0037 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. 

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

21. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro 
rok 2015 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace. Cílem kraje je zachování těchto služeb v alespoň minimálním rozsahu. 
 
Služby sociální prevence mají nezastupitelnou roli při ochraně společnosti před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů a při řešení nepříznivé sociální situace osob jako je například ztráta 
domova, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, hrozba násilí, dlouhodobá nezaměstnanost apod. 
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
V souladu s legislativním vymezením a koncepcí Jihomoravského kraje, rámec podpory rozvoje 
služeb vychází z procesu komunitního plánování sociálních služeb, který rovněž probíhá na území 
ORP Kuřim. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
obecně prospěšná společnost DOTYK II., poskytující službu rané péče. V současné době tuto službu 
využívají 3 uživatelé z Kuřimi. 
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Optimalizované náklady na péči o jednoho klienta rané péče DOTYK II., o.p.s., IČ 29277817, se 
sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice činí 43.361 Kč ročně. 20% podíl obce 
z nákladů na jednoho klienta činí 8.672 Kč. 
 
Přílohy: A - Metodika 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá p. Koláčka o vysvětlení, nerozumí materiálu ani navrženým usnesením a p. Koláček 
materiál předkládá a podepsal ho, měl by tedy vědět, o co jde. 
J. F. Koláček – také mu nerozumí, žádal o vysvětlení materiálu, ale referentka odboru sociálních věcí 
a prevence pí Malásková nebyla přítomna z důvodu dovolené. Navrhuje materiál stáhnout z jednání, 
aby mohl být materiál důkladně projednán. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 

spolufinancování služby prevence rané péče Dotyk II., o.p.s., IČ 29277817, se 
sídlem Vysoké Popovice 253, 664 84 Vysoké Popovice ve výši 20 % z celkových 
nákladů na jednoho klienta, což v současnosti činí 43.361 Kč na 30 klientů, avšak 
v maximální výši 48.307 Kč. 

 
 
 

22. Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence 
 
V prosinci roku 2014 skončí po 6 letech financování 83 služeb sociální prevence z evropských dotací. 
Náklady těchto služeb byly z evropských fondů hrazeny v plné výši a ročně dosahovaly částky cca 
190,7 mil. Kč. V dalším programovém období již není možné pro financování těchto služeb využívat 
evropské dotace. Cílem kraje je zachování těchto služeb v alespoň minimálním rozsahu. 
 
Služby sociální prevence mají nezastupitelnou roli při ochraně společnosti před vznikem a šířením 
nežádoucích společenských jevů a při řešení nepříznivé sociální situace osob jako je například ztráta 
domova, závislost na návykové látce, rozpad rodiny, hrozba násilí, dlouhodobá nezaměstnanost apod. 
Mezi služby sociální prevence podle zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb. patří např. azylové 
domy, domy na půl cesty, krizová pomoc, raná péče, nízkoprahové zařízení pro děti a mládež, 
noclehárny. 
 
V souladu s legislativním vymezením a koncepcí Jihomoravského kraje, rámec podpory rozvoje 
služeb vychází z procesu komunitního plánování sociálních služeb, který rovněž probíhá na území  
ORP Kuřim. 
 
Zastupitelstvem JMK byla dne 19. června 2014 schválena Metodika hodnocení registrovaných 
sociálních služeb v návaznosti na optimalizaci sítě sociálních služeb v Jihomoravském kraji. V souladu 
s touto Metodikou je při hodnocení žádostí poskytovatelů sociálních služeb za účelem dotačního řízení 
požadován závazek obcí deklarující potřebnost těchto služeb a spolufinancování služby ze strany 
obce/obcí. V případě registrovaných služeb sociální prevence je požadována spoluúčast obce/obcí 
na pokrytí nákladů služby minimálně 20 % (mimo stavebních investic). 
 
Je zřejmé, že bez navýšení finančních zdrojů a stávajícího podílu kraje a obcí na financování služeb, 
by se s ohledem na výše uvedenou situaci, vyskytla závažná rizika spojená s destabilizací sítě 
sociálních služeb v kraji. 
 
V našem správním obvodu působí dvě nadregionální služby sociální prevence. Jednou z nich je 
nestátní nezisková organizace DOREA, poskytující službu rané péče. V současné době tuto službu 
využívá 1 uživatel z obce Lelekovice.  
 
Optimalizované náklady na péči o jednoho klienta rané péče Poradna rané péče DOREA, Kamenná 
195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice činí 34.649 Kč ročně. 20 % podíl obce z nákladů na jednoho klienta 
činí 6.930 Kč. 
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Přílohy: A - Metodika 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM doporučuje Zastupitelstvu města Kuřimi schválit pro rok 2015 

spolufinancování služby prevence rané péče Poradna rané péče DOREA, 
Kamenná 195/21, 639 00 Brno-střed, Štýřice 639 00 ve výši 20 % z celkových 
nákladů na jednoho klienta, což v současnosti činí 34.649 Kč na 62 klientů, avšak 
v maximální výši 8.434 Kč. 

 
 
 

23. Žádost o souhlas s darovací smlouvou od společnosti Lídl 
 
Žádám zřizovatele Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno- venkov, příspěvková 
organizace, o udělení souhlasu s darovací smlouvou od společnosti Lídl a přijetí sponzorského daru 
v celkové částce 50.000 Kč, který bude využit na nákup herních prvků na školní zahradu MŠ. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva MŠ 

B - kalkulace MŠ 
 
Přijaté usnesení: 407/2014 - RM uděluje předchozí písemný souhlas příspěvkové organizaci 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, Zborovská 887, 664 34 
Kuřim, IČ 70988293, s přijetí peněžního daru ve výši 50.000 Kč od společnosti Lidl 
Česká republika v.o.s., Nárožní 1359/11, 113 00 Praha 13, Stodůlky, IČ 26178541, 
dle přílohy. 

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

24. Snížení osobního příplatku ředitele ZŠT 
 
Dne 17. 7. 2014 projednávala Rada města Kuřimi „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká 
školní inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno. Jedním ze čtyř bodů stížnosti bylo uvedení 
nepravdivé informace ředitelem základní školy právnímu zástupci stěžovatelky. Po prošetření bylo 
zjištěno, že vyjádření ředitele školy v dopise právnímu zástupci stěžovatelky ze dne 18. 7. 2013 
nebylo přesné a úplné (vizte příloha A). Pokud ředitel školy poskytl neúplnou a nepřesnou písemnou 
informaci právnímu zástupci stěžovatelky, nesplnil povinnost vyplývající mu z právních předpisů 
vztahujících se k vykonávané práci, zejména § 164 a § 165 školského zákona. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot v minulosti již dvakrát porušil zákonné povinnosti 
vztahující se k vykonávané práci a byl na ně zřizovatelem písemně upozorněn, rovněž tak, v případě 
dalšího porušení povinností, na důsledek možného odvolání z pracovního místa ředitele (vizte přílohy 
B, C). 
Rozhodnutí o odvolání ředitele přenechávám na rozhodnutí rady města. 
Prozatím navrhuji přistoupit ke snížení přiznaného osobního příplatku na polovinu s účinností od 1. 9. 
2014. Dle platné legislativy určuje řediteli školy plat a jeho složky zřizovatel, proto v případě snížení 
osobního příplatku je třeba řediteli školy schválit nový platový výměr (vizte příloha D). 

- současný osobní příplatek - xxxxxxxxx Kč (36% z nejvyššího platového stupně platové třídy, 
ve které je ředitel školy zařazen); 

- snížený osobní příplatek - xxxxxxxx Kč (18% z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které je ředitel školy zařazen) 

 
Poznámka: 
§ 164 
(1) Ředitel školy a školského zařízení 
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a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví 
jinak, 
b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími 
programy uvedenými v § 3, 
c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb, 
d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření, 
e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona 
zřizuje, 
f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte, žáka nebo 
studenta, 
g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem, 
h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení. 
 
§ 165 
(1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále 
 
a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení, 
b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který 
byly přiděleny 

 
Přílohy: A - Odpověď advokátovi, ředitel ZŠT 18. 7. 13 

B - upozornění Plchot, 10. 7. 13 
C - výtka za nepřesné inf. Plchot, 27. 11. 13 

 
Diskuse: 
J. F. Koláček – navrhuje stažení materiálu z jednání. Bude jednat s p. Ševčíkem a teprve na základě 
tohoto jednání bude konat. 
D. Sukalovský – byl by pro schválení. Pochybení pana ředitele je celá řada. 
J. F. Koláček – stahuje materiál z jednání a žádá o doplnění zdůvodnění. 
D. Holman – souhlasí s řešením nedostatečného plnění povinností ředitele školy, ale byl by spíše pro 
nižší finanční postih. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se snížením osobního příplatku řediteli Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci Mgr. Stanislavu 
Plchotovi za neplnění povinností vyplývajících mu ze zákona č. 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský 
zákon), v platném znění, zejména pak z § 164 odst. 1 písm. a), f) a h) a § 165 odst. 
1 písm. a), a to od 1. 9. 2014 na dobu neurčitou dle návrhu. 

 
 
 

25. Nový platový výměr řediteli ZŠT 
 
Dne 17. 7. 2014 projednávala Rada města Kuřimi „Výsledek šetření stížnosti“, kterou zaslala Česká 
školní inspekce, Jihomoravský inspektorát Brno. Jedním ze čtyř bodů stížnosti bylo uvedení 
nepravdivé informace ředitelem základní školy právnímu zástupci stěžovatelky. Po prošetření bylo 
zjištěno, že vyjádření ředitele školy v dopise právnímu zástupci stěžovatelky ze dne 18. 7. 2013 
nebylo přesné a úplné (vizte příloha A). Pokud ředitel školy poskytl neúplnou a nepřesnou písemnou 
informaci právnímu zástupci stěžovatelky, nesplnil povinnost vyplývající mu z právních předpisů 
vztahujících se k vykonávané práci, zejména § 164 a § 165 školského zákona. 
Ředitel základní školy Mgr. Stanislav Plchot v minulosti již dvakrát porušil zákonné povinnosti 
vztahující se k vykonávané práci a byl na ně zřizovatelem písemně upozorněn, rovněž tak, v případě 
dalšího porušení povinností, na důsledek možného odvolání z pracovního místa ředitele (vizte přílohy 
B, C). 
Rozhodnutí o odvolání ředitele přenechávám na rozhodnutí rady města. 
Prozatím navrhuji přistoupit ke snížení přiznaného osobního příplatku na polovinu s účinností od 1. 9. 
2014. Dle platné legislativy určuje řediteli školy plat a jeho složky zřizovatel, proto v případě snížení 
osobního příplatku je třeba řediteli školy schválit nový platový výměr (vizte příloha D). 

- současný osobní příplatek - xxxxxxx Kč (36% z nejvyššího platového stupně platové třídy, 
ve které je ředitel školy zařazen); 
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- snížený osobní příplatek - xxxxxxx Kč (18% z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které je ředitel školy zařazen). 

 
Přílohy: D - platový výměr 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM stanovuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 zákona 
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády č. 564/2006 Sb., 
o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném 
znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví katalog prací 
a kvalifikační předpoklady stanovuje plat a jeho složky Mgr. Stanislavu Plchotovi 
řediteli Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace platovým výměrem dle přílohy s účinností od 1. 9. 2014. 

 
 
 

26. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 
V měsíci srpnu 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 31. 7. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 408/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 7. 8. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
 
 
 

27. Rozpočtové opatření č. 7 
 
V příloze jsou předkládány návrhy na rozpočtová opatření, v souladu se zmocněním ZM. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 7 

B - navýšení rozpočtu SOC 
 
Přijaté usnesení: 409/2014 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 7 k rozpočtu města na rok 2014, 

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

28. Eliška Leicmanová – nájemní smlouva na pozemek v lokalitě za 
rybníkem Srpek 
 
Paní Eliška Leicmanová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, je mimo jiné vlastníkem pozemku parc. 
č. 2904/116 - orná půda o výměře 1.216 m

2
, v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
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Město Kuřim v současné době ukončilo uzavírání směnných smluv a kupní smluv na výkup pozemků 
za rybníkem Srpek za účelem realizace schválené investiční akce - „Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka, I. etapa“. 
 
Paní Leicmanová nesouhlasila s prodejem ani se směnou pozemku, nýbrž požadovala nájem 
pozemku. Část pozemku bude dotčen výše zmíněnou investiční akcí. 
Paní Leicmanová má nyní na pronájem pozemku uzavřenou nájemní smlouvu se společností 
AGROSTYL, spol. s r.o., se sídlem Zámecká 959/9, Kuřim, IČ 46902627, zast. jednatelkou paní 
Srncovou. Paní Srncová ukončí nájem paní Leicmanové výpovědí ke dni 30. 9. 2014. 
OMP doporučuje uzavřít s paní Leicmanovou nájemní smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 
2904/116 o výměře 1.216 m

2
 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 0,30 Kč/m

2
/rok. Paní Leicmanová 

s podmínkami nájmu souhlasí. 
Předběžně je dohodnuto, že po zhotovení revitalizačních opatření dojde k uzavření dodatku k této 
nájemní smlouvě, jímž bude snížena výměra pronajaté části. Ta bude patrně opětovně využívána 
k zemědělským účelům. 
 
Přílohy: A - pozemek paní Leicmanové 

B - nájemní smlouva 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,15 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – jedná se o pozemky kolem tůní. Pronajmeme si pozemek celý a poté se výměra sníží 
a necháme si pozemek pouze pod stavbou. 
 
Přijaté usnesení: 410/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem pozemku parc. 

č. 2904/116 - orná půda o výměře 1.216 m
2
 v k. ú. Kuřim s paní Eliškou 

Leicmanovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 0,30 Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
 
 
Z jednání odešel v 16,18 hod. Mgr. P. Kavka a dostavil se S. Bartoš. 
 
 
 

29. Zrušení zadávacího řízení - interiér sálu kotelna 
 
Zrušení zadávacího řízení - Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. 
Popkova, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2014-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  (7.100.000 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 dodávku. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 18. 7. 2014 do 1. 8. 2014. Na výzvu bylo 
upozorněno e-mailem celkem 6 firem. Otevírání obálek nabídkami proběhlo dne 1. 8. 2014. Nabídku 
odevzdali pouze dva uchazeči. Nabídka fy Marouk byla neúplná, obsahovala ceny pouze za židle 
a stoly (chyběly opony, pratikábly, kuchyňská linka, mobilní bar, mobilní věšáky). Vzhledem k tomu, že 
podané nabídky nebyly porovnatelné, komise doporučuje vzhledem k výši nabídkové ceny zadávací 
řízení zrušit a vypsat nové. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení, protokol 
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Přijaté usnesení: 411/2014 - RM souhlasí se zrušením zadávacího řízení na veřejnou zakázku 
„Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, Kuřim“ 
z důvodů neporovnatelnosti nabídek. 

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

30. Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod 
kruhovým objezdem 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání pozemků pod stavbou kruhového objezdu na ul. Blanenská je 
potřeba převést pozemky pod stavbami dle charakteru stavby a tím pádem i správce. Pozemky pod 
silnicí II. třídy by měl vlastnit Jihomoravský kraj, dále jen „JMK“ a ostatní pozemky by mělo vlastnit 
město Kuřim. Odbor majetkoprávní a investiční předjednal s JMK tyto bezúplatné převody pozemků - 
vizte příloha A. 
 
Předmětem převodu z města Kuřim do vlastnictví JMK jsou pozemky: 
parc. č. 2982/5 
parc. č. 2983/2 
parc. č. 2986/3 
parc. č. 2989/3. 
 
Předmětem převodu z JMK do vlastnictví města Kuřim jsou pozemky: 
parc. č. 1843/17 
parc. č. 1843/21 
parc. č. 1843/22. 
 
Aby Jihomoravský kraj začal projednávat výše uvedené majetkoprávní vypořádání, požaduje vyjádření 
města Kuřim formou přijatého usnesení zastupitelstva města. Na základě výše uvedeného předkládá 
OMP ke schválení záměr, aby mohl být majetkoprávní úkon schválen na nejbližším zasedání ZM. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se, zda je při přejímání nějaký stavební problém? 
S. Bartoš – pouze s chodníkem, který se propadá. 
 
Přijaté usnesení: 412/2014 - RM schvaluje záměr darovat pozemky parc. č. 2982/5, 2983/2, 2986/3 

a 2989/3 vše v k. ú. Kuřim Jihomoravskému kraji se sídlem Žerotínovo nám. 3/5, 
Brno, IČ 70888337. 

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

31. Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - uzavření 
SOD 
 
Na veřejnou zakázku vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2014 částku 500.000,- Kč. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města a bylo 
obesláno 5 kvalifikovaných zhotovitelů. Byly získány nabídky 2 uchazečů, posouzeny byly obě 
nabídky. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící komise. 
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti DOLP stavební společnost, s.r.o., se sídlem 
Bednářova 30 A, 619 00 Brno, IČ 49453190, v hodnotě 300.914,90 Kč, která se umístila na 1. místě. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
Termín zhotovení díla 31. 10. 2014. 
 
Přílohy: A - návrh SOD podepsaný uchazečem 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - protokol o jednání hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 413/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na 
zakázku „Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností DOLP stavební společnost, s.r.o., se 
sídlem Bednářova 30 A, 619 00 Brno, IČ 49453190, která předložila nejvýhodnější 
nabídku. 

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

32. „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“, uzavření dodatku 
1 ke smlouvě o dílo 
 
V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim“ žádá ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim o schválení uzavření 
dodatku 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původních zadávacích podmínkách, a které jsou 
nezbytné pro dokončení stavby, jedná se o: 

- práce související s opravou lamelového podhledu 
- práce spojené s dotažením rozvodů vody k zařizovacím předmětům ve stravovacím 

provozu, včetně souvisejícího zednického zapravení a provedení obkladů, 
- výměna hlavního přívodu vody až k hlavnímu uzávěru vody. 

 
Předmětem dodatku jsou méně práce: 

- montáž lamelového podhledu zpět 
- výměna vodoměrů ST. 

 
Odůvodnění: 
V měsíci srpnu 2014 probíhá zakázka malého rozsahu na rekonstrukci vody s názvem „Rekonstrukce 
stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ schválená RM 
14. 5. 2014. V rámci probíhajících prací vznikly vícepráce. Součástí zakázky je demontáž a montáž 
podhledů. Podhledy, které se nacházely pod celými rozvody vody tj. ve vstupní části budovy, 
chodbách a vrátnici nelze vrátit zpět do původního stavu. Pokud se demontovaly v malých částech, lze 
je vrátit zpět. Firma provádějící zakázku problém s podhledy řešila s ředitelkou CSS Kuřim, ta byla 
přítomna u prováděcích prací a shledala též nereálné podhledy vrátit do původního stavu. Při kontrole 
ostatních podhledů bylo zjištěno, že zřejmě při dřívějších opravách byly podhledy demontovány a jsou 
poškozeny. Vzhledem k tomu, že se jednalo o malý zásah (2 - 3 lišty) nebylo poškození tolik vidět. 
Současné podhledy jsou udělány z hliníku, ten se při demontáži deformuje. Vzhledem ke stáří 
materiálu není možné koupit náhradní díly, aby se vyměnily díly poškozené. Dále bylo zjištěno při 
odstranění podhledů ve vstupní hale, že část stropu nad vchodem není zateplena. Jedná se o cca 7 
m2. Při odstraňování podhledů převážná část zateplovacího materiálu - vata, který byla uložena na 
podhledech, se nedá použít zpět. Proběhla konzultace s Ing. Lapčíkem (stavební dozor) a Ing. Honců 
(odb. investiční MěÚ Kuřim). Všichni zúčastnění se shodli na výměně podhledů za zcela nové. Tím se 
musí řešit i osvětlení ve vstupní hale. Původní osvětlení nelze vrátit na nové podhledy zpět. Nutné je 
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řešit zateplení nad vchodem do budovy. S firmou provádějící zakázku bylo domluveno, že se bude 
snažit podhledy zachovat, což se nepodařilo. Ing. Lapčík upozornil na požární odolnost použitého 
materiálu na podhledy a světla hlavně ve vstupní hale budovy. Jedná se o únikovou cestu. Požární 
odolnost musí být min. 30 min. Navrhovaný typ podhledů - kazetový má dobré zvukové i tepelné 
vlastnosti, je vhodný do vlhkého prostředí, na trhu je široký výběr typů, barev a provedení, má nízkou 
hmotnost, rychleji se montuje, dlouhá životnost (popř. rychlá a snadná opravitelnost), snadná a rychlá 
demontáž v případě potřeby přístupu do stropních prostor, snadná údržba. Tento typ podhledů se 
vyrábí i s požární odolností 30 min. V rámci vstupní haly bude provedena montáž světel a podhledů 
s požární odolností 30 min. a to i včetně el. kabeláže a ostatních s tímto prací souvisejících. Z tohoto 
důvodu jsou zvýšené náklady na řešení požární odolnosti stropu a svítidel ve vstupní hale, protože se 
jedná o únikovou cestu. Vše musí být provedeno dle platných norem. 
V rámci prováděcích prací bylo zjištěno, že projekt neobsahuje výměnu vodovodního potrubí od 
hlavního uzávěru vody (umístěn v kotelně) ke zdi DPS, kde začíná potrubí zakreslené v projektu. 
Projekt též neobsahuje práce spojené s dotažením rozvodů vody k zařizovacím předmětům ve 
stravovacím provozu. Ing. Lapčík - stavební dozor, ředitelka CSS Kuřim Bártová a Ing. Honců se 
shodli na tom, že by bylo vhodné v rámci zakázky a odstavení stravovacího provozu instalační práce 
provést kompletně. Firma do výběrového řízení podala dvě nabídky, kde tento problém řešila, protože 
ze zkušenosti a znalosti prostředí DPS věděla, že se s tímto problémem bude potýkat. Výběrovou 
komisí nové řešení nebylo akceptováno, protože požadavek nebyl v zadávacím řízení a nebylo by 
možné zakázky řádně posoudit a vyhodnotit. 
Uvedené ceny v příloze 1 byly konzultovány a ověřeny. Část cen byla uvedena v druhé nabídce firmy. 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim navrhuje vystavit dodatek ke smlouvě o dílo na vzniklé 
vícepráce. CSS Kuřim bude hradit též z fondu. 
V případě, že dodatek bude schválen, nově sjednaná cena bude uvedena takto: 
 
   dle SOD     cena dle dodatku 1 
Cena bez DPH  1.011.099,- Kč    1.209.795,- Kč 
DPH 15 %               151.665,- Kč       213.493,-Kč 
Cena včetně DPH 1.162.764,- Kč    1.423.288,- Kč 
 
Přílohy: A - dodatek ke SOD 1 

A - položkový rozpočet 
 
Diskuse: 
J. F. Koláček – dnes s paní ředitelkou procházel prostory do 14,30 hod. a stav je katastrofální. 
Z. Kříž – z osobních důvodů nebude hlasovat. 
P. Kavka – ptá se, zda nebývá v usnesení při schvalování dodatků uvedena cena? 
A. Zimmermannová – nemusí být. 
J. F. Koláček – jak řešit zastřešení vstupu? Je ve špatném stavu. 
O. Štarha – přístřešek byl špatně proveden. 
P. Kavka – k ceně je započítána 15% daň, která by ale měla být započítána v případě bytových 
prostor. Pokud se rekonstrukce týká nebytových prostor, potom by měla být výše DPH 20 %. 
J. F. Koláček – telefonicky kontaktoval ředitelku pí Bártovou – ta sdělila, že již uzavřená smlouva byla 
s 15% daní. Rekonstrukce se týká celého domu s pečovatelskou službou a myslí si, že je výše DPH 
správná. 
P. Kavka – pouze vznáší pochybnost nad výší DPH a žádá, aby toto bylo projednáno s účetní. 
Z. Kříž – toto by nejdříve zjistil, aby to bylo v pořádku. 
J. F. Koláček – stahuje tento materiál z jednání. Bude zjištěna správná výše DPH a materiál bude 
předložen na další jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo s názvem „Rekonstrukce 

stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 
s firmou Juračka Pavel, instalatérství, topenářství, se sídlem Legionářská 1086, 
664 34 Kuřim, IČ 71872175, který spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu 
víceprací. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
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33. Různé 
 
D. Holman – na zasedání zastupitelstva dne 26. 8. 2014 se budou projednávat připomínky 
k územnímu plánu? 
S. Bartoš – přišlo 32 připomínek soukromníků a 8 dotčených orgánů státní správy. Vypořádat se 
musíme s každou. Poté jde vše na kraj a posléze ke schválení celého územního plánu zastupitelstvu 
města Kuřimi. 
 
 
Dodávka a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá zaslat podklady k zakázce „interiéry“ a chce sám vyzkoušet poptat dodavatele. 
Žádá zaslat odkaz. Vyžaduje vyhlásit výzvu a navrhuje zahájit zadávací řízení ihned. 
S. Bartoš – ale vyhlášení výzvy má parametry. 
 
Přijaté usnesení: 414/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zakázku "Dodávka 

a montáž interiéru víceúčelového sálu Kotelna na ul. Popkova, Kuřim" v původním 
znění dle usnesení č. 370/2014 se změnou termínu do 15. 9. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský , J. F. Koláček, O. Štarha, D. Holman, Z. Kříž). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,53 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 8. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 7. 2014 
  1A - plnění usnesení RM 
2 Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí platby 

nájemného 
2/1 Manž. Pokorní – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou, prominutí platby 

nájemného 
3 Tomáš Plavec – žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou 
  3A - dohoda o ukončení NS (restaurace) 
4 Pan Boušek – žádost o nájem části pozemku 
  4A - žádost 
  4B - situace 
5 Povodí Moravy, s.p., RWE GasNet, s.r.o. a město Kuřim – věcné břemeno na přeložku 

plynárenského zařízení  
  5A - geometrický plán 
  5B - smlouva 
6 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 2014/D/0037 
  6A - dodatek 
7 Přestavba kotelny na víceúčelový sál - dodatek č. 2 k SOD 2014/D/0038 
  7A - dodatek č. 2 
  7B - dodatek č. 2 - rozpočty1 
8 Sportovně rekreační plocha - dodatek č. 1 k SOD 2014/D/0043 
  8A - dodatek č. 1 
9 Smlouva se SŽDC o právu provést stavbu protidotykových zábran 
  9A - návrh smlouvy o pr. stavby na ochr. sítě na mostě 
10 Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení, výsledek VŘ 
  10A - Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
  10B - SoD 1. část 
  10B - SoD 2. část 
11 Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim - výsledek VŘ 
  11A - zpráva o posouzení a hodnocení 
  11B - SoD 1. část 
  11B - SoD 2. část 
12 Zateplení MŠ Zborovská a Sanace spodní stavby MŠ Zborovská 
13 Smlouva o umístění reklamní plochy – Sportovní klub Kuřim  
  13A - smlouva 
14 Smlouva o umístění reklamní plochy – Contimex, spol. s r.o. 
  14A - smlouva 
15 Licenční smlouva 
  15A - licenční smlouva 
  15B - příloha smlouvy 
16 Tržní řád – návrh na schválení 
  16A - Tržní řád - zákaz PP  
  16B - příloha 2 tržního řádu - mapka 
17 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2014 
  17A - rozpočet - vyhodnocení 2q výdaje akce provoz 
  17B - úvěry města 
18 Zápis komise stavební ze dne 9. 7. 2014 
  18A - zápis komise stavební 9. 7. 2014 
19 Zápis z komise dopravy dne 9. 7. 2014 
  19A - zápis z komise dopravy 9. 7. 2014 
20 Výjimka z dopravního značení 
  20A - žádost 
21 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence pro rok 2015 
  21A - Metodika 
22 Schválení částek spolufinancování služeb sociální prevence 
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  22A - Metodika 
23 Žádost o souhlas s darovací smlouvou od společnosti Lídl 
  23A - darovací smlouva MŠ 
  23B - kalkulace MŠ 
24 Snížení osobního příplatku ředitele ZŠT 
  24A - Odpověď advokátovi, ředitel ZŠT 18. 7. 13 
  24B - upozornění Plchot, 10. 7. 13 
  24C - výtka za nepřesné inf. Plchot, 27. 11. 13 
25 Nový platový výměr řediteli ZŠT 
  25A - platový výměr 
26 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
  26A - zápis komise 
  26B - zápis ze šetření 
  26C - pořadník DPS 
27 Rozpočtové opatření č. 7 
  27A - rozpočtové opatření č. 7 
  27B - navýšení rozpočtu SOC 
28 Eliška Leicmanová – nájemní smlouva na pozemek v lokalitě za rybníkem Srpek 
  28A - pozemek paní Leicmanové 
  28B - nájemní smlouva 
29 Zrušení zadávacího řízení - interiér sálu kotelna 
  29A - zpráva o posouzení, protokol 
30 Jihomoravský kraj – majetkoprávní vypořádání pozemků pod kruhovým objezdem 
  30A - situace 
31 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - uzavření SOD 
  31A - návrh SOD podepsaný uchazečem 
  31B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
  31C - protokol o jednání hodnotící komise 
32 „Rekonstrukce stávajících rozvodů vody v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 

1275, Kuřim“, uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo 
  32A - dodatek ke SOD 1 
  32B - položkový rozpočet 


