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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2014 konané dne 30. 09. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman, Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Filip Koláček, MBA 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21,21 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1.  Smlouva o umístění reklamní plochy – Technické muzeum 

2.  Smlouva o umístění reklamní plochy – ANO 2011 KUŘIM 

3.  Dodatek č. 1 k SoD Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 

4. Zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace ZŠ Kuřim 

Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba 

5.  Zrušení usnesení RM č. 462/2014  

5/1. Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 

6.  Zadávací řízení - Komplexní  dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS 

7.  Umístění reklamy 

 
 
 

1. Smlouva o umístění reklamní plochy – Technické muzeum 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Paní Veronika Glettová podala za Technické muzeum v Brně žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v celkovém rozsahu 3 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochu žádá 
umístit v termínu od 15. 10. 2014 do 15. 11. 2014. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc pro 
komerční účely, za propagaci kulturní, společenské a sportovní akce je cena 100,- Kč/1pole/měsíc. 
Vzhledem k tomu, že účelem bude upoutávka na výstavu historických vozidel, je celková cena 
stanovena dle nižší sazby ve výši 363,- Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - technické muzeum-29.9.14 
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Přijaté usnesení: 510/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 
zábradlí v Kuřimi s Technickým muzeem v Brně, se sídlem Purkyňova 105, 612 00 
Brno, IČ 00101435. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 3 ks polí bude 
umístěna na nám. 1. května na dobu od 15. 10. 2014 do 15. 11. 2014 za celkovou 
cenu 363,- Kč. 

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

2. Smlouva o umístění reklamní plochy – ANO 2011 KUŘIM 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Jan Vlček podal za politickou organizaci ANO 2011 Kuřim žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v celkovém rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi. Reklamní plochu žádá umístit v termínu od 
3. 10. 2014 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 145,20 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 511/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, Janem Vlčkem, se sídlem Nová 1278/18, 664 34 Kuřim, 
IČ 87026708. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna na 
dobu od 3. 10. 2014 do 11. 10. 2014 za celkovou cenu 145,20 Kč. 

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

3. Dodatek č. 1 k SoD Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“ žádá OI schválení Dodatku 
č. 1 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku je změna termínu ukončení díla. 
V souvislosti s prováděním díla byla dohodnuta změna provedení odvětrání sociálních zařízení. Dle 
návrhu projektanta bylo odvětrání navrženo odpadními trubkami. Zhotovitel provede odvětrání 
plochým vzduchotechnickým potrubím. Navýšení ceny díla nebude zhotovitelem požadováno. 
 
Návrh termínu ukončení díla: 
Termín ukončení díla dle SoD     03. 10. 2014 
Termín ukončení díla dle Dodatku č. 1   13. 10. 2014 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 SoD 
 
Přijaté usnesení: 512/2014 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0056 na akci „Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení“ se společností 
STAVBY HES s.r.o., se sídlem Příkop 843/4, 602 00 Brno, IČ 02368374, který 
spočívá ve změně termínu dokončení díla. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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4. Zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace ZŠ 
Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - 
přestavba 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Město Kuřim koupilo od Jihomoravského kraje objekt, původně určený službě škole na ul. Otevřená 
č. 1227 se záměrem tento objekt využít k rozšíření kapacity ZŠ Jungmannova. 
 
V červenci byla vypsána výzva na poskytnutí dotace na Rozvoj výukových kapacit základních 
a mateřských škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s termínem podání žádostí do 31. 8. 
2014. Město Kuřim podalo žádost o dotaci ve výši cca 23 mil. Kč. Z dotace lze hradit výdaje na 
projektovou činnost, inženýrskou činnost, dodávky interiérového vybavení, úpravy venkovních ploch, 
dále do spolufinancování mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce - nákupy 
nemovitostí, PD, inženýrská činnost. Výše dotace činí 85 % z celkových nákladů. Předpokládané 
náklady na stavební práce jsou 17,2 mil. Kč vč. DPH. V tuto chvíli čekáme na registraci žádosti. 
 
Radou města byla vybrána varianta rekonstrukce objektu - varianta A, budou vybudovány čtyři 
kmenové učebny, doplňkové kapacity zázemí školy (šatny, kabinety, sociální zařízení, úprava okolní 
plochy). 
Vzhledem ke skutečnosti, že záměrem města je využívat rekonstruovaný objekt již ve školním roce 
2015/2016 je nezbytné zahájit výběrové řízení na zpracování projektové dokumentace pro 
realizaci. 
OI bude žádat Zastupitelstvo města (dne 30. 9. 2014) o schválení realizace investiční akce „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba“, dále bude Zastupitelstvo města 
žádat rozpočtovým opatřením o navýšení ORG 1287 000 000 o částku 500.000 Kč na financování 
zpracování projektové dokumentace pro realizaci. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na služby v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
1. Ing. Oldřich Štarha 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Jindřiška Honců 
4. Stanislav Bartoš 
5. Silvie Peřinová 
 
Přílohy: A - výzva 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje jako náhradníky hodnotící komise PaedDr. D. Holmana, Ing. D. Ševčíkovou 
a Ing. P. Němce. 
 
Přijaté usnesení: 513/2014 - RM souhlasí zahájení zadávacího řízení na zpracování projektové 

dokumentace pro realizaci na akci „ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových 
výukových kapacit - přestavba“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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5. Zrušení usnesení RM č. 462/2014 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
OI žádá o zrušení usnesení č. 462/2014 z jednání RM dne 10. 9. 2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 
ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se 
společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. Předmětem dodatku byl posun termínu odevzdání DUR do 
4. 10. 2014. Ačkoliv má zhotovitel projekt připraven a k dispozici téměř všechny kladné vyjádření 
vyjma RWE, OI při kontrole projektu vznesl některé otázky, které je ještě potřeba vyřešit: 
- prověření trasy plynu ve vztahu k budoucímu propojení hotelu s Wellness 
- prověření možnosti smyčky přípojky EONu 
- prověření napojení vodovodu - nesouladné podklady BVK versus skutečnost 
OI doporučuje posun termínu odevzdání DUR do 4. 12. 2014 i také vzhledem k tomu že provedl 
z časových důvodů kontrolu projektu později. 
 
Přijaté usnesení: 514/2014 - RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 462/2014 ze dne 10. 9. 2014 ve 

věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové 
dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., 
se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 160 00, IČ 27458822. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž) 
Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

5/1. Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
v souvislosti se zrušením usnesení č. 462/2014 ve věci uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 
č. 2013/D/0040 Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností CUBOID 
ARCHITEKTI s.r.o., žádá OI o nové schválení dodatku.  Zhotovitel má projekt připraven a k dispozici 
téměř všechny kladné vyjádření vyjma RWE, OI při kontrole projektu vznesl některé otázky které je 
ještě potřeba vyřešit: 
- prověření trasy plynu ve vztahu k budoucímu propojení hotelu s Welnes 
- prověření možnosti smyčky přípojky EONu 
- prověření napojení vodovodu - nesouladné podklady BVK versus skutečnost 
OI doporučuje posun termínu odevzdání DUR do 4. 12. 2014 i také vzhledem k tomu, že provedl 
z časových důvodů kontrolu projektu později. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 515/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2013/D/0040 

Zhotovitel projektové dokumentace Městská sportovní hala, se společností 
CUBOID ARCHITEKTI s.r.o., se sídlem Praha 6 - Dejvice, Krohova 2595/43A, PSČ 
160 00, IČ 27458822, který spočívá ve změně termínu odevzdání DUR. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Zdržel se: 1 (Z. Kříž) 
Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

6. Zadávací řízení - Komplexní  dodávka zabezpečení budovy 
radnice prvky I&HAS 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Na zvýšení úrovně technického zabezpečení budovy Městského úřadu Kuřim byla zastupitelstvem 
města na rok 2014 vyčleněna částka 600.000,- Kč. Zajišťující odbor KÚ zkompletoval dle vnitřní 
směrnice Rady města Kuřimi č.1/2009/RM zadávací dokumentaci a připravil znění výzvy k podání 



 
 

 

5 

 

nabídek. V rámci kompletace dokumentace provedl společně s externí společností bezpečnostní 
posouzení objektu radnice a vznikly dokumenty "Analýza a hodnocení rizik" a "Koncepce ochrany a 
funkční zadání projektu bezpečnosti objektu radnice Kuřim" Tyto dva dokumenty ukázaly mimo jiné 
také celkový odhad nákladů na realizaci této zakázky, která celkem činí cca 940.000,- Kč s DPH. 
Zajišťující odbor tedy dne 24. 9. 2014 požádal radu města o maximální navýšení ORG 1278000000 na 
celkových 720.000,- Kč. I přes toto navýšení je však nucen zakázku rozdělit na dvě etapy, z nichž 
první se bude realizovat ještě v roce 2014 a druhá v roce 2015. Ve výzvě k podání nabídek je tato 
skutečnost ošetřena termínem opčního práva v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách § 13 odst. 6. V první etapě realizace zakázky bude zlepšena úroveň zabezpečení vnitřních 
prostor radnice s ohledem na jejich rizikovost, v druhé etapě pak bude řešen perimetr objektu radnice 
a zvýšena úroveň zabezpečení garáže v objektu Jungmannova 950. 
Termín první etapy provádění díla se předpokládá od: polovina listopadu 2014  - polovina ledna 2015. 
KÚ doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných 
zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 
Přílohy: A - Výzva 

B - Smlouva o dílo 
C - Návrh členů a náhradníků 

 
Přijaté usnesení: 516/2014 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky 

„Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“ pod ev. číslem D-
KÚ-2014-001, schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje 
členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

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

7. Umístění reklamy 
(Předkládá Ing. Oldřich Štarha, zpracoval: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Oldřich Štarha podal žádost o umístění silniční reklamní plochy v množství 5 ks v rozsahu 1 pole, 
která bude umístěna od 3. 10. 2014 do 11. 10. 2014 za celkovou cenu 726,- Kč. 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400,-Kč/1 pole/měsíc. 
 
Přijaté usnesení: 517/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností Ing. O. Štarha, se sídlem Tyršova 970/36, 664 34 
Kuřim, IČ 13381199. Reklamní tabule v počtu 5 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna 
od 3. 10. 2014 do 11. 10. 2014 za celkovou cenu 726,- Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21,30 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
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V Kuřimi dne 30. 9. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Smlouva o umístění reklamní plochy – Technické muzeum 
 1A - smlouva 
2 Smlouva o umístění reklamní plochy – ANO 2011 KUŘIM 
 2A - smlouva 
3 Dodatek č. 1 k SoD Stadion Kuřim - oprava sociálních zařízení 
 3A - dodatek č. 1 SoD 
4 Zadávací řízení na vypracování projektové dokumentace ZŠ Kuřim Jungmannova 

vybudování nových výukových kapacit - přestavba 
 4A - výzva 

4B - SoD 
5 Zrušení usnesení RM č. 462/2014  
5/1 Dodatek č. 2 k SOD 2013/D/0040 

6A - dodatek č. 2 
6 Zadávací řízení - Komplexní  dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS 

6A - výzva 
6B - smlouva o dílo 
6C - návrh členů a náhradníků 

7 Umístění reklamy 
 7A - smlouva 


