Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2021 konané dne 23.03.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady.
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu.
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.
Starosta zahájil zasedání RM v 19:35 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.
RM je usnášeníschopná.

Program:
1
Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP
2

Žádost o finanční příspěvek

3

„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ - rozhodnutí o výběru zhotovitele,
realizace akce

4

Žádost o souhlas s čerpáním FI - ZŠ Jungmannova

5

Různé

1. Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Miroslava Rothová)
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.
Kvóta podpory stanovená pro rok 2021 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 96.000 Kč.
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální
podíl žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31.03.2021.
V letošním roce byla přijata 1 žádost o dotaci:
Kostel sv. Markéty předkládá žádost o dotaci ve výši 96.000 Kč na projekt Oprava kostela sv.
Markéty v Moravských Knínicích.
Objekt má vydané závazné stanovisko k provedení prací. Podmínky Programu umožňují kvótu
poskytnout i pouze jednomu žadateli. Odbor investiční doporučuje kvótu 96.000 Kč poskytnout
žadateli.
Přijaté usnesení: R/2021/0104 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci kostela sv. Markéty na
projekt Oprava kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích, do programu
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí
s rozšířenou působností“ a poskytnutí 96.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo
účtu, které je součástí žádosti o dotaci.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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2. Žádost o finanční příspěvek
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová)
Dne 02.03.2021 byla doručena žádost pana Michala Parasky o finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč
na tisk obrazů, jejich následné zarámování a další výdaje spojené s výstavou fotografií krajiny
kuřimského okolí.
Žádost je v příloze.
Přílohy:
Přílohy:

A - žádost
A - žádost

Diskuse:
P. Ondrášek – pomůžeme s tiskem a propagací. Toto mohlo být řešeno dotací z programu finanční
podpory.
J. Vlček – souhlasí s P. Ondráškem.
P. Ondrášek – SKCK může být propagátorem výstavy a také sponzorem.
D. Sukalovský – na základě připomínek stahuje materiál z jednání.
Návrh usnesení: RM schvaluje finanční příspěvek ve výši 10.000 Kč panu Michalu Paraskovi,
bytem U Stadionu 952/13, 664 34 Kuřim na tisk fotografií a náklady spojené
s jejich výstavou.
Nebylo hlasováno.

3. „Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ - rozhodnutí o výběru
zhotovitele, realizace akce
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Předmět (název) zakázky:
Evidenční číslo zakázky:

„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“
IV-OI-2021-003

V souvislosti s již schválenou investiční akcí Zastupitelstvem města Kuřimi s názvem „Oprava dešťové
kanalizace Brněnská“ a schváleným zahájením zadávacího řízení Radou města Kuřimi předkládá
odbor investiční Radě města Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy o dílo se společností Sebak, spol.
s r. o., se sídlem Kudrnova 447/27, Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 60696834, která předložila v termínu
cenovou nabídku s nejnižší cenou, a to ve výši 617.040 Kč bez DPH, tj. 746.618,40 Kč.
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Administraci veřejné zakázky
provádí Renata Petrželová, IČO 0127288. Účastníci veřejné zakázky byli povinni veškerou komunikaci
v souvislosti s veřejnou zakázkou směřovat na tuto osobu. Nabídky byly hodnoceny dle jejich
ekonomické výhodnosti, a to dle nejnižší cenové nabídky. Způsob podání nabídek byl určen
zadavatelem pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje (NEN). Komise
pro otevírání obálek, posouzení a hodnocení nabídek nebyla stanovena.
Předmětem plnění zakázky v rámci tohoto výběrového řízení je odstranění závad vyskytujících se na
dvou dešťových kanalizacích DN 300 PVC v celkové délce 122 m (65 m + 57 m), umístěných podél
panelových domů v ulici Brněnská, ústících do zatrubněného Mozovského potoka. Kanalizace jsou
umístěny částečně v zatravněné ploše, pod chodníkem a parkovacími stáními, v parc. č. 612/13,
612/23, k. ú. Kuřim. Provedení oprav proběhne z větší části bezvýkopově robotem, šachty budou
opraveny ručně a dva zdeformované úseky kanalizace v nejnutnějším rozsahu výkopem. Součástí díla
je i zajištění přechodného dopravního značení zhotovitelem po dobu oprav.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 1456000000 „Oprava dešťové kanalizace Brněnská“.
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Přílohy:

A - otevírání nabídek
B - zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
C - návrh smlouvy o dílo

Přijaté usnesení: R/2021/0105 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s názvem „Kuřim, ul.
Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností Sebak, spol. s r. o., se sídlem Kudrnova 447/27, Ivanovice, 620 00
Brno, IČO 60696834, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě
617.040 Kč bez DPH, tj. 746.618,40 Kč.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

4. Žádost o souhlas s čerpáním FI - ZŠ Jungmannova
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová)
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr.
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši
274.246,50 Kč za účelem financování studie a projektové dokumentace na investiční akci „Skatepark
ZŠ Kuřim, Jungmannova 813“ (vizte příloha A).
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové
organizace ke dni 22.03.2021 je 1.207.435,92 Kč.
Přílohy:

A - žádost o souhlas s čerpáním FI - skatepark

Přijaté usnesení: R/2021/0106 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní
školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace,
se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285 dle žádosti.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

Starosta ukončil jednání RM v 19:45 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc.

V Kuřimi dne 23.03.2021
Zapsala: Petra Glosová
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Materiály:
1
Dotace z Programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP
2
Žádost o finanční příspěvek
2A - žádost
3
„Kuřim, ul. Brněnská - oprava dešťové kanalizace“ - rozhodnutí o výběru zhotovitele,
realizace akce
3A - otevírání nabídek
3B - zpráva o hodnocení a posouzení nabídek
3C - návrh smlouvy o dílo
4
Žádost o souhlas s čerpáním FI - ZŠ Jungmannova
4A - žádost o souhlas s čerpáním FI - skatepark
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