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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2014 konané dne 08.10.2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman 
a Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Jiří Filip Koláček, MBA 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14,08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 10. 2014 

2 Výměna bytu č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť 

3 Manželé Jelínkovi – žádost o povolení k zasklení balkonu 

4 Lucie Jindřichová – nájemní smlouva 

5 Kiliánovi Milan a Alena - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

6 Dodatek č. 2 k SOD - "Oprava sochy sv. Jana" 

7 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim - žádost o prodloužení termínu 

8 Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 

9 Darování vozidla IFA 

10 Dodatek č. 1 - zajištění BOZP 

11 Žádost o čerpání IF ZŠT 

12 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠT 

13 Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 2 ke SoD 

14 Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 

14/1 Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 

15 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO plynovodů Kuřim-ul. 
Legionářská+7“ 

16 Záměr na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim 

17 Zápis komise stavební ze dne 6. 10. 2014 

18 Zápis z jednání komise dopravy 6. 10. 2014 

19 Schválení nájemní smlouvy 
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20 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zrušení výběrového řízení 

20/1 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení zakázky 

21 Krátkodobý pronájem restaurace v KD Kuřim 

22 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, druhé jednání hodnotící komise 

22/1 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise 

22/2 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise 

23 
 
24 

Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim 
 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, jmenování komise 

25 
 
26 

Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - T148 
 
Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 10. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 8 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – k dnešnímu dni jsou téměř všechna usnesení splněna. 
 
Přijaté usnesení: 518/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 10. 

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

2. Výměna bytu č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 25. 8. 2014 nabídku obecního bytu č. 1122/9 umístěného 
v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na 
pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně 
vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 10. 9. 2014. O výměnu bytu požádali tři zájemci - 
paní Renata Mesárošová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Helena Bikárová, bytem 
xxxxxxxxxxxxx Kuřim a paní Kateřina Valášková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Dne 1. 10. 2014 
proběhlo výběrové řízení na obsazení této bytové jednotky. K dohodě zúčastněných nedošlo, takže 
o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní Renata Mesárošová s nabídnutou částkou 
ve výši xxxxxxx Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 2. 10. 2014. Paní Mesárošová 
se chce přestěhovat k 1. 11. 2014. 
Paní Mesárošová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 31. 10. 2014, tudíž nebude 
nutné ukončovat stávající nájemní smlouvu a nová nájemní smlouva bude uzavřena od 1. 11. 2014 do 
31. 10. 2015. 
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Na jednání se dostavil v 14,11 hod. Mgr. P. Kavka – vedoucího odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Kavka – byl by pro schválení. 
 
Přijaté usnesení: 519/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Renatou 

Mesárošovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 1122/9 umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 
1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2138/3 
vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou do 31. 10. 2015 (s možností prolongace) 
za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

3. Manželé Jelínkovi – žádost o povolení k zasklení balkonu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Miloš a Marie Jelínkovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jsou společnými nájemci obecního 
bytu č. 1260/57, 1+1, umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, postaveného na pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla 
uzavřena dne 29. 5. 2014 na dobu určitou jednoho roku. 
Dne 22. 9. 2014 požádali manž. Jelínkovi o povolení k zasklení balkonu. Zasklení balkonu bude 
provádět pan Zdeněk Vítek, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 40962881 a bude stejné jako 
zasklení balkonů v ostatních bytech v bytovém domě Nádražní 1260, Kuřim. 
Náklady na zasklení balkonu ponesou manž. Jelínkovi. Společenství vlastníků jednotek bytového 
domu č. p. 1260 se zasklením balkonu souhlasí. 
 
OMP navrhuje, aby souhlas byl udělen za podmínek: 
- nájemci provedou tuto úpravu vlastním nákladem (tento závazek vyplývá i ze samotné žádosti 
nájemců), 
- v případě skončení nájmu uvedou byt do původního stavu, 
- v případě, že pronajímatel nebude žádat uvedení bytu do původního stavu, ponechají nájemci tuto 
úpravu bytu bez nároku na úhradu vložených finančních prostředků. 
 
Pokud rada města úpravu bytu odsouhlasí, budou k písemnému vyhotovení usnesení rady města 
doplněny i tyto navržené podmínky. 
 
Přijaté usnesení: 520/2014 - RM souhlasí se zasklením balkonu v bytě č. 1260/57 umístěného ve 

XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní v Kuřimi, které 
provedou na svůj náklad nájemci bytu manž. Miloš a Marie Jelínkovi, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

4. Lucie Jindřichová – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 25. 8. 2014 nabídku obecního bytu č. 820/1 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. p. 821, 822, 823 v ul. nám. 
Osvobození, postaveného na pozemku parc. č. 1836 vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel 
Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, stávajícím 
nájemcům k výměně, případně vlastníkům bytových jednotek ke směně bytů. Na zveřejněnou nabídku 
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zareagovala pouze paní Renata Mesárošová, nájemce obecního bytu č. 1122/7 v ul. Bezručova čtvrť. 
Paní Mesárošová však svou žádost dne 24. 9. 2014 vzala zpět. V dalším kroku je pak volný byt 
nabízen uchazečům z pořadníku. 
Dne 30. 9. 2014 nabyl účinnosti pořadník č. 35 žadatelů o pronájem obecního bytu. Žadateli 
s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti, paní Lucii Jindřichové, trvale bytem xxxxxxxxx 
xxxxx Kuřim byla bytová jednotka č. 820/1 nabídnuta k nájmu. Paní Jindřichová nabídku přijala 
a chtěla by se ke dni 1. 11. 2014 přestěhovat. 
 
Vzhledem k tomu, že byt prošel rekonstrukcí (nová elektroinstalace, etážové topení, nová plastová 
okna, rekonstrukce koupelny, nová kuchyňská linka, renovace dřevěné podlahy) navrhuje OMP mírné 
zvýšení nájemného za 1 m

2
. Navrhovaná výše nájemného činí 65,- Kč/m

2
 (oproti stávajícímu 56,- 

Kč/m
2
). Nájemné za celý byt č. 820/1 se zvýší měsíčně o cca 464,- Kč. Toto zvýšení bylo 

s potenciálním nájemcem bytu osobně projednáno a vyslovil s ním souhlas. 
 
Dle čl. 9 odst. 2 Pravidel o volných bytech v majetku města a bytových náhradách musí být nájemné 
ve všech bytech pronajímaných městem Kuřim „srovnatelné“. S ohledem na skutečnost, že Pravidla 
nepoužívají slovo „stejné“, považujeme toto mírné navýšení za souladné s Pravidly. Vloženými 
investicemi totiž byla zlepšena kvalita bydlení, která tak našla odezvu i v mírném nárůstu 
jednotkového nájemného. 
 
Přijaté usnesení: 521/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Jindřichovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 820/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská 
a č. p. 821, 822, 823 v ul. nám Osvobození, postaveného na pozemku parc. č. 
1836, vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 10. 2015 (s možností 
prolongace) za nájemné ve výši 65,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Kiliánovi Milan a Alena - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Milan a Alena Kiliánovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádali o pacht 
části pozemku parc. č. 3077 k. ú. Kuřim o výměře 201 m

2
, zahrádka v lokalitě „ZŠ Komenského“ 

v Kuřimi. Na převzetí zahrádky se dohodli s předchozím nájemcem. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 3077 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 522/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 3077 k. ú. 

Kuřim o výměře 201 m
2
 - zahrádka v lokalitě „ZŠ Komenského“ v Kuřimi na dobu 

neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům Milanovi a Aleně Kiliánovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
 
 
Z jednání odešel v 14,14 hod. Mgr. P. Kavka. 
 
 
 

6. Dodatek č. 2 k SOD - "Oprava sochy sv. Jana" 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Město Kuřim provádí restaurování sochy sv. Jana z vodní kaple na ul. Jánská v Kuřimi. Kontrolní dny 
proběhly 4. 5. a 25. 9. 2014. 
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Většina plochy povrchu díla je očištěna na vrstvu polychronní úpravy. Pod touto vrstvou byly nalezeny 
fragmenty zlacení na šňůrce mozetty (peleríny), nápisové pásky a roušky Krista na kříži, krajkových 
lemů rochety (superpelicia) a rámu nápisové kartuše soklu. 
Dle cenové nabídky, kterou dne 29. 9. 2014 předložil restaurátor Mgr. Martin Slovák, jsou tyto práce 
vyčísleny na 20.200,- Kč (není plátce DPH). Vícepráce budou hrazeny z ORG 1 245 000 000 Oprava 
sochy sv. Jana Nepomuckého. 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 2 

B - rozpočet zlacení 
 
Přijaté usnesení: 523/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo k akci „Oprava 

sochy sv. Jana“ na vícepráce zlacení ve výši 20.200 Kč mezi městem Kuřim 
a akademickým sochařem a restaurátorem Mgr. Martinem Slovákem, xxxxxxxxxxx 
698 01 Veselí nad Moravou.  

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

7. Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim - žádost o prodloužení 
termínu 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Společnost AVENZO VICE a.s., požádala dne 30. 9. 2014 o prodloužení termínu. Důvodem je 
nedodání autorizované projektové dokumentace, která měla řešit změnu provedení střechy plošiny, na 
které oproti projektu byla zjištěna jiná skladba. 
OI k žádosti uvádí: 
- sonda a demontáže střechy byly řešeny na KD dne 17. 9. 2014, technické řešení nové skladby 
střechy bylo zapsáno do zápisu z téhož KD, projektant byl pouze vyzván, aby stanovil počet větracího 
otvorů v okrajích střechy, tento výkres doložil až dne 30. 9. 2014. 
- požádali jsme TDI, aby zaznačil ve smluvním harmonogramu zpoždění jednotlivých etap výstavby - 
viz příloha, dle jeho názoru je odůvodnění zhotovitele pouze zástupné, a nevystihuje objektivně 
dosavadní průběh realizace stavby, tzn. pozdní nástup na jednotlivé etapy a neplynulost realizace 
prací. 
- v harmonogramu zaznačeno zpoždění jednotlivých etap, 
- na nedodržení harmonogramu byl zhotovitel vždy zápisem na KD upozorněn, zpoždění dodání 
výkresu větracích otvorů není důvodem pro prodloužení lhůty, jelikož zhotovitel neplnil harmonogram 
jednotlivých etap o 2 až 5 týdnů, řešení změny střechy tedy mohlo nastat i dříve, 
- dle názoru OI by byla žádost zhotovitele oprávněná, pokud by plnil řádně harmonogram. 
- z výše uvedených důvodů OI prodloužení termínu nedoporučuje. 
 
Přílohy: A - žádost + harmonogram 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – ptá se, čí je chyba, že došlo k pozdnímu dodání změny projektu? Jsou data pozdních 
nástupů na jednotlivé práce zaznamenány ve stavebním deníku? 
A. Zimmermannová – telefonicky kontaktovala Ing. J. Honců – referentku odboru investičního: 
J. Honců – pozdní dodání je chybou paní projektantky. Ve stavebním deníku se zapisují práce, které 
byly provedeny. Harmonogram je také zaznamenán, je zde uvedeno, že se harmonogram nedodržuje. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje žádost společnosti AVENZO VICE a.s., se sídlem Křižíkova 

2988/68g, 612 00 Brno, ve věci prodloužení termínu stavby "Zateplení hasičské 
zbrojnice Kuřim" z důvodů neplnění časového harmonogramu prací, neplynulosti 
realizace prací a pozdního nástupu na jednotlivé etapy výstavby. 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
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8. Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Pavel Synek podal za společnost SteSy Corporation, s.r.o. žádost o umístění 1 ks reklamní 
plochy v celkovém rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochu 
žádá umístit v termínu od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2015. 
 
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 5.808 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 524/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností SteSy Corporation, s.r.o. se sídlem 664 24 
Drásov 318, IČ 28336453. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna na nám. 1. května na dobu od 15. 10. 2014 do 14. 10. 2015 za celkovou 
cenu 5.808 Kč. 

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

9. Darování vozidla IFA 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Město Kuřim vyhlásilo dne 28. 8. 2014 na úřední desce záměr převést vlastnické právo ke 
speciálnímu žebříkovému automobilu tovární zn. IFA, typ W50L/DL 30, rok výroby - 1973, reg. zn. BI 
17-78. Termín podání nabídek byl stanoven na pondělí 29. 9. 2014 do 17 hod. 
 
Ve výše uvedeném termínu podal nabídku pouze jeden uchazeč a to: 
Sbor dobrovolných hasičů, se sídlem Zahradní 236, Kuřim, IČ 65265696. Uchazeč nabídl jako formu 
převodu vlastnického práva darování. Záměr dalšího nakládání s darem je popsán v nabídce (vizte 
příloha). 
 
Se záměrem na převod vlastnického práva k výše popsanému vozidlu byly přímo osloveny dva 
subjekty, z nichž pouze jeden na nabídku reflektoval.  OMP doporučuje uzavření darovací smlouvy 
s přihlášeným uchazečem. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Diskuse: 
J. Kříž – žádá prověřit na odboru dopravy, zda je vozidlo odhlášeno a zda likvidace bude probíhat 
ekologicky dle zákona. 
 
Přijaté usnesení: 525/2014 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se Sborem dobrovolných 

hasičů Kuřim, se sídlem Zahradní 236, Kuřim, IČ 65265696, jejímž předmětem je 
bezúplatný převod vlastnického práva ke speciálnímu žebříkovému automobilu 
tovární zn. IFA, reg. zn. BI 17-78. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž)  Nepřítomni: 2 (J. F. Koláček, D. Holman). 
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10. Dodatek č. 1 - zajištění BOZP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Ke dni 31. 12. 2014 vyprší platnost smlouvy č. 2012/D/0050 na poskytování služeb BOZP a PO se 
společností BPO Servis s.r.o. Služby BOZP byly vysoutěženy ve výběrovém řízení v roce 2012 za 
cenu 3.000 Kč měsíčně (původní cena za služby byla cca 11.000 Kč měsíčně). Jelikož se 
předpokládá, že v případném novém výběrovém řízení bude vysoutěžená cena vyšší, než cena 
současná, je po dohodě s dodavatelem dohodnuto prodloužení smlouvy na dobu neurčitou, s 6-ti 
měsíční výpovědní lhůtou. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 526/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb 

na úseku bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany - 
č. 2012/D/0050, se společností BPo Servis, U Stadionu 951, 664 34 Kuřim. 

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

11. Žádost o čerpání IF ZŠT 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
180.000,-Kč (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 29. 09. 2014 je dle sdělení školy 380.510,71 Kč. 
Při nedostatku finančních prostředků v IF lze na základě žádosti a se souhlasem zřizovatele převést 
část rezervního fondu do investičního a tím ho posílit. 
 
Použití investičního fondu: 
1. oprava 2 dešťových svodů - budova Tyršova      70.000,- Kč 
2. výměna podlahové krytiny ve 2 učebnách - budova Tyršova    90.000,- Kč 
3. oprava chodníku kolem jídelny a kinosálu      50.000,- Kč 

Celkem                   180.000,- Kč 
 
Upozornění RM: 
Ředitelé škol předkládají každoročně v září vedoucímu OF spolu s návrhem provozního rozpočtu na 
kalendářní rok i předpokládaný roční plán investic. Je důležité, aby ředitelé seřadili plánované 
investiční akce dle priority a neodkladnosti a postupně ho naplňovali. Investiční akce podléhají zákonu 
o veřejných zakázkách a směrnici zřizovatele o veřejných zakázkách. Takto sestavený plán investic je 
potom pro ředitele i zřizovatele přehledný a lépe kontrolovatelný. 
Toto se netýká havárií a neočekávaných událostí, které jsou výjimkou a mají oproti naplánovaným 
akcím přednost. Dle zřizovací listiny je ředitelé řeší neodkladně a zřizovatele o postupu informují. 
 
Většina investičních akcí, na které posledního půl roku ředitel ZŠT Mgr. Stanislav Plchot požadoval 
čerpání IF, nebyla uvedena v plánu investic školy na kalendářní rok 2014 a čerpání IF se tak stalo 
nepřehledným. Z výše uvedeného lze vyvodit, že plán investic nebyl ze strany ředitele školy 
promyšlen a není vyloučeno, že na stejnou akci škola žádala a dostala dvakrát. 
 
Nechávám na zvážení RM, jestli by nebylo vhodné upozornit ředitele ZŠT Mgr. Stanislava Plchota na 
zodpovědné promýšlení ročního plánu investic, zvážení pořadí a priority investičních akcí a průběžné 
plnění podstatné části plánu investic v daném roce. 
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Pro lepší přehlednost čerpání IF, by bylo vhodné, aby ředitelé škol zasílali finální podobu plánu 
investic nejenom vedoucímu OF, ale i vedoucímu OI, radnímu zodpovědnému za školství a referentce 
KÚ - školství. 
 
Přílohy:  A - žádost o čerpání 
 
Přijaté usnesení: 527/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
180.000 Kč dle žádosti. 

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

12. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠT 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením majetku 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,25 hod. D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
J. Kříž – žádá doplnit do usnesení: „nepotřebného majetku svěřeného základní škole“. 
 
Přijaté usnesení: 528/2014 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku svěřeného Základní 

škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle 
seznamu. 

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

13. Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 2 ke SoD 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ žádá OI 
o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 13.870 Kč vč DPH neobsažené v projektové 
dokumentaci, a které jsou nezbytné k dokončení stavby. 
 
Jedná se o tyto práce: 

- Demontáž a zpětná montáž parapetních teracových desek 
- Dodávka a montáž dveřních prahů 
- Dodávka a montáž přechodové lišty 
- Příplatek za diagonální kladení dlažby 

 
Návrh nově sjednané ceny: 
Cena díla dle SoD   333.834 Kč bez DPH  383.909 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  382.320 Kč bez DPH  439.668 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 2  393.784 Kč bez DPH  452.851 Kč vč. DPH 
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Přílohy: A - dodatek č. 2 ke SoD 
B - soupis víceprací 

 
Přijaté usnesení: 529/2014 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0055 na akci „Stavební úpravy bytové jednotky BD Tišnovská, Kuřim“ se 
společností DM Projekt s.r.o., se sídlem Hviezdoslavova 545/41, 627 00 Brno, 
IČ 29251940, který spočívá v přípočtu víceprací. 

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

14. Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 25. 8. 2014 nabídku obecního bytu č. 880/5 umístěného ve II. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 880, 881 v ul. Jungmannova, postaveného na pozemku 
parc. č. 1800, vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně, případně vlastníkům 
bytových jednotek ke směně bytů. 
 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 15. 9. 2014. O výměnu bytu požádali čtyři zájemci 
- paní Renata Mesárošová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Romana Gulkášová, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Miroslava Kobzová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a pan Jan 
Rolný, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Dne 1. 10. 2014 proběhlo výběrové řízení na obsazení této 
bytové jednotky. Paní Mesárošová se nezúčastnila, jelikož zvítězila v předchozím výběrovém řízení. 
K dohodě přihlášených nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní 
Romana Gulkášová s nabídnutou částkou ve výši xxxxxxxxxx Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim 
zaplacena dne 3. 10. 2014. Paní Gulkášová se chce přestěhovat k 1. 11. 2014. S paní Gulkášovou je 
nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou - do 31. 8. 2015. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě 
smlouvu na dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Vzhledem k tomu, že byt prošel rekonstrukcí (nové etážové topení, nová plastová okna, rekonstrukce 
koupelny, renovace dřevěných podlah, nové linoleum) navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m

2
. 

Navrhovaná výše nájemného činí 65,- Kč/m
2
 (oproti stávajícímu 56,- Kč/m

2
). Nájemné za celý byt č. 

880/5 se zvýší měsíčně o cca 515,- Kč. Toto zvýšení bylo s potenciálním nájemcem bytu osobně 
projednáno a vyslovil s ním souhlas. 
 
Dle čl. 9 odst. 2 Pravidel o volných bytech v majetku města a bytových náhradách musí být nájemné 
ve všech bytech pronajímaných městem Kuřim „srovnatelné“. S ohledem na skutečnost, že Pravidla 
nepoužívají slovo „stejné“, považujeme toto mírné navýšení za souladné s Pravidly. Vloženými 
investicemi totiž byla zlepšena kvalita bydlení, která tak našla odezvu i v mírném nárůstu 
jednotkového nájemného. 
 
Přijaté usnesení: 530/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Romanou 

Gulkášovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 1118/8, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117 a 1118 
v ul. Bezručova čtvrť, postaveného na pozemku parc. č. 2131/2 vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to dohodou ke dni 31. 10. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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14/1. Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 531/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Romanou Gulkášovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 880/5 umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 880, 881 v ul. 
Jungmannova, postaveného na pozemku parc. č. 1800 vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 8. 2015 (s možností prolongace) za nájemné ve výši 65,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

15. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO 
plynovodů Kuřim-ul. Legionářská+7“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost EKOPLAN, s.r.o. v zastoupení investora RWE GasNet, s.r.o. zaslala dne 30. 9. 2014 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou „REKO plynovodů Kuřim - ul. Legionářská + 7“ na pozemku parc. č. 
2023/3 v k. ú. Kuřim. 
Budoucí smlouva o zřízení věcného břemene byla uzavřena s Českou republikou - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových, která byla v té době vlastníkem pozemku. V roce 2014 
převedla Česká republika pozemek do vlastnictví města. Z tohoto důvodu bude smlouva o zřízení 
věcného břemeno uzavřena s Městem Kuřim. 
OMP předkládá RM ke schválení smlouvu o zřízení věcného břemene mezi fy RWE GasNet, s.r.o. 
jako oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim dle GP č. 2869-103/2012 v délce 45,60 m - vizte příloha A, B, 
C. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250,- Kč bez DPH 
za běžný metr liniové stavby tj. 11.500,- Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese 
oprávněný z věcného břemene - RWE GasNet, s.r.o. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP č. 2869-103_2012 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 532/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
Ústí nad Labem Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 2869-103/2012 na pozemku parc. č. 2023/3 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
11.500 Kč bez DPH. 

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

16. Záměr na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Dne 28. 4. 2014 byla uzavřena mezi městem a společností Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 
1. května 1306/4, Kuřim, IČ 25529811 v souladu s usnesením zastupitelstva města č. 1193/2013 ze 



 
 

 

11 

 

dne 10. 12. 2013 a usnesením rady města č. 166/2014 ze dne 14. 04. 2014 smlouva o budoucí kupní 
smlouvě, jejímž předmětem je po splnění definovaných podmínek budoucí prodej částí pozemků p. č. 
293/1 a p. č. 294 vše k. ú. Kuřim za jednotkovou cenu 10.211,- Kč/m

2
. Předmět prodeje byl definován 

přílohou, která označuje předpokládaný odkup pozemku. Z projekční přípravy vyplynula potřeba 
předpokládaný rozsah prodávaného pozemku rozšířit (vizte příloha - červeně označená část) a to na 
pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim. 
 
V rámci posílení právní jistoty obou smluvních stran doporučuje OMP, aby celá záležitost byla 
projednána obvyklým postupem, tj. schválení záměru a následné schválení prodeje v ZM. Není 
v rozporu se zákonem, pokud záměr vyhlásí RM, proto v rámci urychlení celé procedury navrhuje 
OMP tento postup. 
 
Přílohy: A – situace 
 
Přijaté usnesení: 533/2014 - RM schvaluje záměr na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim 

o výměře cca 7 m
2
 společnosti Čokoládovny Fikar, s.r.o., se sídlem nám. 1. května 

1306/4, Kuřim, IČ 25529811 za cenu 10.211,- Kč/m
2
. 

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

17. Zápis komise stavební ze dne 6. 10. 2014 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 6. 10. 2014 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. 
Na programu byly projednány žádosti fyzických a právnických osob. 
 

1. Rekonstrukce RD na ul. Sv. Čecha č. p. 458, Kuřim 
2. Přístavba RD na ul. Červenáčkova č. p. 1683, Kuřim 
3. Výstavba RD na ul. Foglarova v lokalitě Díly za sv. Jánem, Kuřim 
4. Rekreační chata na pozemcích parc. č. 3195/1 a 3195/2 v k. ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - Zápis komise stavební 
 
 
Na jednání se dostavila v 14,32 hod. R. Svobodová – referentka odboru investičního, S. Bartoš – 
vedoucí odboru investiční a Mgr. P. Kavka – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,35 hod. D. Holman a odešla R. Svobodová. 
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Přijaté usnesení: 534/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 6. 10. 
2014 v bodech 2, 4 a schvaluje body 1, 3. 

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

18. Zápis z jednání komise dopravy 6. 10. 2014 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen k projednání zápis z komise dopravy dne 6. 10. 2014. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1: 
Hlasováno o DZ 30 km/ hod. – PRO 3. 
Hlasováno o zpracování dokumentace – PROTI: 3. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,39 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 535/2014 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 6. 10. 

2014 a schvaluje bod č. 1 v části snížení rychlosti, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
 
 
 

19. Schválení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Žádáme o uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kuřim a Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres 
Brno - venkov, Kuřim, Jungmannova 1084, IČ 44946881, z důvodu nájmu nafukovací haly za účelem 
zájmového vzdělávání žáků - zájmový útvar florbal. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou od 10. 10. 2014 do 31. 5. 2015, každý pátek v čase 15,00 - 16,30 
hod., za cenu 485 Kč/ 90 min. 
 
Přílohy: A - smlouva DDM 
 
Přijaté usnesení: 536/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kuřim 

a Domem dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno - venkov, Kuřim, Jungmannova 1084, 
IČ 44946881, jejímž předmětem je nájem nafukovací haly na dobu určitou od 
10. 10. 2014 do 31. 5. 2015, za nájemné ve výši 485 Kč/ 90 min. 

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



 
 

 

13 

 

20. Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zrušení výběrového řízení 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na veřejnou zakázku vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro rok 2014 částku 700.000,- Kč. 
Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města 21. 8. 2014 
s termínem pro odevzdání nabídek 5. 9. 2014. Bylo obesláno 10 kvalifikovaných zhotovitelů, získány 
byly nabídky 6 uchazečů. Posouzeny byly všechny nabídky, nejnižší nabídka byla ve výši 269.570 Kč 
bez DPH. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Od 1. 9. 2014 rozšířila společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. (dále CTS), svou činnost 
o správu a údržbu městského veřejného osvětlení. V průběhu hodnocení podaných nabídek 
společnost CTS projevila zájem o realizaci zakázky. Podle platných právních předpisů je zadavatel 
oprávněn zadat veřejnou zakázku bez výběrového řízení osobě, která vykonává podstatnou část své 
činnosti ve prospěch zadavatele a zadavatel v ní má výlučná majetková práva. Vzhledem k tomu, že 
žádná z předložených nabídek neodpovídá v plné míře požadavkům zadavatele a že společnost CTS 
předložila nabídku nižší než uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou při porovnatelné kvalitě 
rozhodujících dodávek, je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučeno radě města zrušit 
výběrové řízení na zakázku „Osvětlení cesty k ZŠ Komenského“ a zakázku přidělit společnosti 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
D. Holman – souhlasí se zrušením, ale dále navrhuje vypsat výběrové řízení v režimu zákona. Máme 
povinnost chovat se transparentně a nediskriminačně. 
A. Zimmermannová – máme možnost zakázku zrušit a můžeme ji přidělit organizaci města. 
D. Holman – jediné korektní řešení je zrušit zakázku a postupovat podle směrnice. Dále se chovat 
v režimu zakázky do 250.000 Kč. 
A. Zimmermannová – do 250 tisíc Kč se nejedná o poptávkové řízení. 
D. Holman – ptá se, proč se tedy výběrové řízení dělalo? 
D. Sukalovský – výběrové řízení se dělalo proto, že v té době nebylo Centrum technických služeb 
Kuřim schopné takovou zakázku zajistit. 
J. Kříž – městu ukládá zákon být hospodárné. Pokud můžeme ušetřit, potom musíme jít touto cestou. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14,50 hod. D. Sukalovský. 
 
 
D. Holman – pokud vypíšeme výběrové řízení, potom může jít cena ještě níž. 
D. Sukalovský – jak zaručíme, že budou dodány kvalitní sloupy? 
D. Holman – toto dát do podmínek. Můžeme se dobrat spokojeného výsledku i touto cestou. 
 
Přijaté usnesení: 537/2014 - RM ruší výběrové řízení na zakázku „Osvětlení cesty k ZŠ 

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

20/1. Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi vyčlenilo na veřejnou zakázku malého rozsahu pro rok 2014 částku 
700.000 Kč. 
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Výzva k podání nabídky byla vyvěšena na úřední desce i na webových stránkách města 21. 8. 2014 
s termínem pro odevzdání nabídek 5. 9. 2014. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková 
cena. 
V průběhu hodnocení podaných nabídek projevila o zakázku zájem společnost Centrum technických 
služeb Kuřim, s.r.o. (dále CTS), která od 1. 9. 2014 rozšířila svou činnosti o správu a údržbu 
městského veřejného osvětlení. Podle platných právních předpisů je zadavatel oprávněn zadat 
veřejnou zakázku bez výběrového řízení osobě, která vykonává podstatnou část své činnosti ve 
prospěch zadavatele a zadavatel v ní má výlučná majetková práva. Vzhledem k tomu, že společnost 
CTS předložila nabídku nižší než uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou při porovnatelné kvalitě 
rozhodujících dodávek, je zajišťujícím odborem doporučeno radě města přidělit zakázku „Osvětlení 
cesty k ZŠ Komenského“ společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 
 
Přílohy: A – SoD Osvětlení cesty k ZŠ Komenského 
 
Přijaté usnesení: 538/2014 - RM schvaluje přidělení veřejné zakázky malého rozsahu „Osvětlení 

cesty k ZŠ Komenského“ společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., 
Jungmannova 968/75, 664 34 00 Kuřim, IČ 26307189. 

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

21. Krátkodobý pronájem restaurace v KD Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
ABC Vital o.s., se sídlem Legionářská 401, 664 34 Kuřim, IČ 22872507 pořádá dne 09. 10. 2014 ve 
velkém sálu KD Kuřim akci s názvem - Setkání seniorů. Aby mohlo být zajištěno občerstvení 
účastníků akce, požádal předseda sdružení o krátkodobý pronájem restaurace, která není v současné 
době provozována. Odbor majetkoprávní upozornil žadatele, že restaurace není vybavena a je tedy 
nutné si drobné zařizovací předměty (sklo, příbory,....) zajistit vlastním nákladem. 
S ohledem na skutečnost, že na pronájem restaurace není schválen ceník, navrhuje OMP vyjít z výše 
nájmu kuchyně na Jungmannově 950, kde bývá účtováno 100,- Kč/hod + 21% DPH. 
 
Přílohy:  A - smlouva o pronájmu restaurace 
 
Diskuse: 
P. Kavka – žadatel již o pronájem restaurace nemá zájem. 
D. Sukalovský – stahuje tedy materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s ABC Vital o.s., se sídlem Legionářská 

401, 664 34 Kuřim, IČ 22872507, jejímž předmětem je krátkodobý nájem 
restaurace v KD Kuřim za nájemné ve výši 605,- Kč. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

22. Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, druhé 
jednání hodnotící komise 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001 
 
Dne 12. 9. 2014 proběhlo otevírání obálek u podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadávanou 
v otevřeném řízení u výše uvedené akce. Po provedení kontroly každé nabídky sdělila komise 
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přítomným zástupcům, že všechny nabídky vyhověly požadavkům dle zákona, tudíž žádná nabídka 
nebyla vyřazena z účasti v zadávacím řízení. 
 
Dne 17. 9. 2014 proběhlo první jednání hodnotící komise. Uchazeči MERTASTAV s.r.o. 
a STAVOREAL Brno spol. s.r.o. byli vyzváni k doplnění či vysvětlení chybějících údajů týkajících se 
kvalifikace. 
 
Dne 29. 9. 2014 proběhlo druhé jednání hodnotící komise. Společnost  MERTASTAV s.r.o. předložila 
ve stanoveném termínu požadované podklady a jeho nabídka tedy postoupila do dalšího posuzování. 
STAVOREAL Brno spol. s.r.o. nepředložil vysvětlení nesrovnalosti dokladu, z toho důvodu komise 
nabídku vyřadila z dalšího posuzování. 
Uchazeči AQUASYS spol. s.r.o., Společnost Kuřim, MERTASTAV s.r.o., Inženýrské stavby Brno, spol. 
s.r.o., Kuřim: Ekostavby - TOPSTAV s.r.o. a EUROVIA CS a.s. byli vyzváni k opravení údajů týkajících 
se nesouladu mezi technickou zprávou a výkazem výměr, a to konkrétně u položky č. 91. 
 
Dne 7. 10. 2014 proběhlo třetí jednání hodnotící komise. Výše uvedení vyzvaní uchazeči předložili ve 
stanoveném termínu čestné prohlášení. Společnost MERTASTAV s.r.o. zaslal čestné prohlášení, ve 
kterém uvedl, že u položky č. 91 bylo opraveno chybné znění. Také však snížil její jednotkovou cenu, 
čímž došlo ke změně celkové nabídkové ceny, což je dle zákona nepřípustné. Z těchto důvodů 
hodnotící komise vyřadila nabídku uchazeče MERTASTAV s.r.o. z dalšího posuzování a je 
doporučeno jeho vyloučení z další účasti v zadávacím řízení. 
Nejvhodnější nabídkou se stala na základě hodnotícího kritéria pro zadání veřejné zakázky v souladu 
se zákonem č. 137/2006 Sb., kterým je nejnižší nabídková cena, nabídka uchazeče AQUASYS spol. 
s.r.o. za cenu 13.793.000,- Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - protokol 
 
Přijaté usnesení: 539/2014 - RM schvaluje rozhodnutí o vyloučení uchazeče STAVOREAL Brno 

spol. s.r.o., se sídlem Tovární 850/11B, 643 00 Brno - Chrlice, IČ 49971191, 
z výběrového řízení na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, 
evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001, pro nesplnění podmínky doložení 
kvalifikace. 

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

22/1. Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí 
jednání hodnotící komise 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 540/2014 - RM schvaluje rozhodnutí o vyloučení uchazeče MERTASTAV s.r.o., se 

sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří, IČ 26247461, z výběrového řízení 
na veřejnou zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo 
zakázky: VZ-OI-2014-001, pro změnu nabídkové ceny, což je dle zákona 
nepřípustné. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (J. F. Koláček). 
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22/2. Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí 
jednání hodnotící komise 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, jak se do akce pustit? 
D. Sukalovský – začneme odspodu a uděláme překop. 
D. Holman – upozorňuje na problémy s dopravou. 
D. Sukalovský – dokud nedojde k přepojení, potom povede nová kanalizace vedle staré. 
S. Bartoš – bylo dohodnuto, že bude celá akce hotova naráz. 
 
Přijaté usnesení: 541/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností AQUASYS spol. s r.o., 

se sídlem Jamská 2488/65, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou 
zakázku „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, za cenu 13.793.000 Kč bez DPH. 

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

23. Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim“ 
 
Předmětem plnění veřejné zakázky malého rozsahu je dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion 
v Kuřimi. Jedná se o mobilní tribunu se zastřešením (cca 64 sedaček), která bude umístěna na straně 
od ulice U Stadionu. 
Umístění tribuny vyžaduje souhlas s umístěním stavby. PD v rozsahu DUR a příslušná stanoviska 
dotčených orgánů (E.ON a RWE) byla odevzdána v tomto týdnu. Žádost o územní souhlas bude 
podána na stavební úřad. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na dodávky v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:   Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský   1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Oldřich Štarha    2. Ing. Petr Němec 
3. Stanislav Bartoš    3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. David Břenek 
5. Silvie Peřinová 
 
Přílohy: A - výzva 
 
Diskuse: 
J. Kříž – jak je zajištěna bezpečnost návštěvníků? 
D. Sukalovský – jedná se o montovanou stavbu. 
 
 
 
Přijaté usnesení: 542/2014 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu na dodávky „Dodávka a montáž mobilní tribuny na 
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stadion Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

24. Společenské a kulturní centrum Kuřim, jmenování komise 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Dne 7. 10. 2014 bylo na profilu zadavatele zveřejněno zahájení zadávacího řízení na výše uvedenou 
zakázku, otevírání obálek s nabídkami bude dne 11. 11. 2014 v 10,00 hod., OI doporučuje jmenovat 
komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání 
obálek s nabídkami.  
 
Návrh členů hodnotící komise: 
Mgr. Ing. D. Sukalovský 
Ing. Petr Němec 
Stanislav Bartoš 
Ing. arch. Milan Rak (Autor) 
Ing. Pavel Procházka (TDI) 
 
Návrh členů hodnotící komise: 
Ing. Oldřich Štarha 
Ing. Miluše Macková 
Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Martin Nosek (Autor) 
Ing. Stanislav Mikeš (TDI) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje, aby byl uveden jako náhradník a Ing. Štarha bude členem. 
 
Přijaté usnesení: 543/2014 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, pro veřejnou zakázku 
s názvem „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi" se změnou. 

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

25. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - T148 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Na vyhlášenou výzvu „Generální oprava vozidla JSDH Kuřim - Tatra 148“ schválenou RM dne 10. 9. 
2014 pod č. usnesení 470/2014 reagovaly celkem dvě firmy. Výběrová komise na základě 
předložených nabídek navrhuje uzavření smlouvy s vítězným uchazečem firmou PAS Zábřeh na 
Moravě, a.s., U Dráhy 828/8, 78913 Zábřeh, IČ 45192251, která předložila nejvýhodnější nabídku. 
 
Přílohy: A - protokol o jednání hodnotící komise 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 544/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku Generální oprava vozidla JSDH 
Kuřim - Tatra 148 a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností PAS 
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Zábřeh na Moravě, a.s. se sídlem U Dráhy 828/8, 78913 Zábřeh, IČ 45192251, 
v celkové hodnotě 1.183.017,- Kč včetně DPH. 

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

26. Různé 
 
D. Holman – žádá, aby byly na další jednání rady města předloženy materiály o kapacitách škol 
a návrhem usnesení, že rada města souhlasí s řešením kapacity škol dle přiloženého návrhu. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 10. 2014 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 10. 2014 
 1A - plnění usnesení 
2 Výměna bytu č. 1122/9, ul. Bezručova čtvrť 
3 Manželé Jelínkovi – žádost o povolení k zasklení balkonu 
4 Lucie Jindřichová – nájemní smlouva 
5 Kiliánovi Milan a Alena - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
6 Dodatek č. 2 k SOD - "Oprava sochy sv. Jana" 
 6A - dodatek č. 2 k SOD - Oprava sochy sv. Jana 
 6B - rozpočet zlacení – sv. J. N. Kuřim 
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7 Zateplení hasičské zbrojnice Kuřim - žádost o prodloužení termínu 
 7A - žádost + harmonogram 
8 Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 
 8A - smlouva 
9 Darování vozidla IFA 
 9A - nabídka 
10 Dodatek č. 1 - zajištění BOZP 
 10A - smlouva BPO servis - dodatek č. 1 
11 Žádost o čerpání IF ZŠT 
 11A - žádost o čerpání IF ZŠT 
12 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠT 
 12A - Žádost o souhlas s vyřazením majetku 
13 Rekonstrukce bytu Tišnovská - Dodatek č. 2 ke SoD 
 13A - dodatek č. 2 ke SoD 
 13B - soupis víceprací 
14 Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 
14/1 Výměna bytu č. 880/5, ul. Jungmannova 
15 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „REKO plynovodů Kuřim-ul. 

Legionářská+7“ 
 15A - situace_001 
 15B - GP č. 2869-103_2012 
 15C - smlouva 
16 Záměr na prodej části pozemku p. č. 294 k. ú. Kuřim 
 16A - situace 
17 Zápis komise stavební ze dne 6. 10. 2014 
 17A - zápis komise stavební 6. 10. 2014 
18 Zápis z jednání komise dopravy 6. 10. 2014 
 18A - zápis z komise dopravy 6. 10. 14 
19 Schválení nájemní smlouvy 
 19A - smlouva DDM 
20 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - zrušení výběrového řízení 
 20A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
20/1 Osvětlení cesty k ZŠ Komenského - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 20/1A – smlouva o dílo 
21 Krátkodobý pronájem restaurace v KD Kuřim 
 21A - Smlouva o pronájmu restaurace 
22 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, druhé jednání hodnotící 

komise 
22A - protokol 

22/1 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise 
22/2 Výběrové řízení „Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova“, třetí jednání hodnotící komise 
23 Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim 
 23A - výzva 
24 Společenské a kulturní centrum Kuřim, jmenování komise 
25 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - T148 
 25A - protokol o jednání hodnotící komise 
 25B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

25C - smlouva 


