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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 37/2014 konané dne 24. 10. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman 
a Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 16,00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 EMBRA s.r.o. – výstavba parkovacích míst na ul. Brněnská 

2 „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“, 
uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo 

3 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, výsledek 
VŘ 

4 Etážové topení v obecním bytě č. 1119/2, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – smlouva o dílo 

 
 
 
 

1. EMBRA s.r.o. – výstavba parkovacích míst na ul. Brněnská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Petr Kavka) 
 
Odboru majetkoprávnímu byla předložena k posouzení smlouva o právu provést stavbu, jejímž 
předmětem je udělení souhlasu města k vybudování parkovacích stání na pozemcích p. č. 612/12, 
p. č. 612/13 a p. č. 612/19 vše k. ú. Kuřim. Tyto pozemky se nacházejí před bytovými domy č. p. 1256 
a č. p. 1257 na ul. Brněnská. Stavebníkem má být společnost EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, 
Tišnov, IČ 26286653. 
 
OMP navrhl stavebníkovi některé úpravy předložené smlouvy, ten je akceptoval, takže z právního 
hlediska doporučujeme radě města vyjednané znění schválit. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 572/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu provést stavbu se společností 

EMBRA s.r.o., se sídlem Brněnská 151, Tišnov, IČ 26286653, jejímž předmětem je 
souhlas města s budováním parkovacích stání na pozemcích p. č. 612/12, 
p. č. 612/13 a p. č. 612/19 vše k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
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2. „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim“, uzavření dodatku 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Výměna výplní otvorů 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 a méněpráce, které jsou nezbytné pro dokončení zakázky. 
Jedná se o snížení ceny díla o 89.482 Kč včetně DPH. 
Odůvodnění: 
V měsíci červenci až říjnu 2014 probíhá zakázka malého rozsahu na výměnu oken s názvem „Výměna 
výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ schválená RM 2. 7. 2014. 
Zakázka má být dokončena dle smlouvy o dílo 31. 10. 2014. 
V rámci probíhajících prací vznikly vícepráce a méněpráce. Vzhledem k tomu, že zakázka byla celou 
dobu řádně sledována a jednotlivé položky rozpočtu upravovány dle skutečnosti, došlo ke snížení 
ceny díla o 89 482,-Kč. Uvedené ceny v Příloze 1 byly konzultovány průběžně se zhotovitelem 
a stavebním dozorem. Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim navrhuje vystavit dodatek 1 ke 
smlouvě o dílo na méněpráce. CSS Kuřim bude hradit zakázku z investičního fondu. 
V případě, že dodatek bude schválen, nově sjednaná cena bude uvedena takto: 
 
   dle SOD     cena dle dodatku 1 
Cena bez DPH  1.960.992 Kč    1.883.182 Kč 
DPH 15 %     294.149 Kč       282.447 Kč 
Cena včetně DPH 2.255.141 Kč    2.165.659 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek ke smlouvě 

B – položkový rozpočet 
 
 
 
 

3. ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - 
přestavba, výsledek VŘ 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Koncem měsíce srpna podalo město Kuřim žádost na poskytnutí dotace na Rozvoj výukových kapacit 
základních a mateřských škol z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši cca 23 mil. Kč vč. 
DPH. V souvislosti s žádostí o dotaci byla Radou města vybrána varianta rekonstrukce objektu - 
varianta A. Výše dotace činí 85 % z celkových nákladů. Začátkem listopadu budou zveřejněny 
schválené žádosti. 
 
Zastupitelstvo města dne 30. 9. 2014 schválilo realizaci investiční akce „ZŠ Kuřim Jungmannova 
vybudování nových výukových kapacit - přestavba“ za cenu do 20 mil. Kč bez DPH a dále 
rozpočtovým opatřením schválilo částku 500.000 Kč na financování zpracování projektové 
dokumentace. 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem OI realizováno zadávací řízení - zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
na celkovou rekonstrukci objektu. Výzva k podání nabídky byla dne 3. 10. 2014 vyvěšena na úřední 
desce a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 
6 kvalifikovaných zhotovitelů. Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 9 uchazečů. Nabídka prošla 
dne 20. 10. 2014 kontrolou při otevírání obálek. 
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Dne 21. 10. 2014 byl objekt Jihomoravským krajem předán do užívání městu Kuřim. Po prohlídce 
objektu a kontrole předané dokumentace byl zjištěn nevyhovující stavebně technický stav objektu. 
Proběhla konzultace se statikem a pracovní schůzka se zástupci ZM (Mgr. Ing. Sukalovský, PaedDr. 
Holman, p. Zejda) a zúčastněných stran (OI, p. ředitel Mach, ing. arch. Němec, školství). Bylo 
doporučeno zvážení varianty - demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového objektu. 
 
OI doporučuje radě města zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová dokumentace“ z důvodu 
výrazné změny zadání. 
Na nejbližším zasedání zastupitelstva města bude předložen návrh na změnu schválené investice - 
demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového objektu. Po schválení akce zastupitelstvem 
města bude vypsáno nové výběrové řízení. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – mělo by se zvážit, jestli jít do novostavby. 
D. Holman – spíše by se přiklonil ke zbourání, ale s financemi může být problém. 
O. Štarha – dotace není nároková. Nyní financování máme. 
D. Holman – pokud nyní zrušíme, potom jedině pokud schválíme i nové výběrové řízení. 
O. Štarha – nyní stahuje materiál z projednávání. 
D. Holman – budeme muset tento materiál projednat na nejbližším jednání rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 

Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová 
dokumentace“. 

 
 
 
 

4. Etážové topení v obecním bytě č. 1119/2, ul. Bezručova čtvrť, 
Kuřim – smlouva o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 1119/2 (2+1), umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. Nájemcem tohoto bytu je paní 
Monika Holubová. 
Nájemce má v bytě pouze karmu v kuchyni a koupelně, v jednom pokoji má nefunkční podokenní 
topidlo (vafky), ve druhém pokoji není topidlo žádné. Nájemce si na vlastní náklady opatřil 2x topidlo 
wav a požádal vlastníka bytu o výměnu stávajícího podokenního topidla wav v jednom pokoji za nové 
a o zřízení nového podokenního topidla ve druhém pokoji. Vzhledem k tomu, že celý dům má nové 
zateplení a fasádu, společenství vlastníků domu neumožnilo provést nový otvor pro podokenní topidlo. 
Také pro topidlo, které si paní Holubová opatřila, nelze stávající otvor přes fasádu použít a bylo by 
nutné provést otvor nový. 
OMP proto navrhuje zhotovit paní Holubové etážové topení ještě v letošním roce. U projektanta 
nechal zpracovat projektovou dokumentaci plynoinstalace a ústředního vytápění. Projektant spočítal 
náklady na zhotovení ve výši 138.860 Kč bez DPH. OMP požádal o zpracování cenové nabídky pět 
subjektů. Tři z nich nereagovaly vůbec a dva se omluvily pro nedostatek kapacit. 
OMP proto oslovil dalšího možného zhotovitele, pana Michala Illka, se sídlem nám. Republiky 1392/8, 
Blansko, IČ 69709360. Tento předložil nabídku na zhotovení etážového topení za cenu 99.525 Kč bez 
DPH. Termín zhotovení přislíbil pan Illek do 15. 11. 2014. Vzhledem k přicházejícímu chladnému 
počasí je nutné etážové topení provést co nejdříve. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy o dílo ke schválení. 
Akce bude hrazena z ORG 1031000000. 
 
Přílohy: A - Smlouva o dílo 
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Přijaté usnesení: 573/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Michalem Illkem, se 

sídlem nám. Republiky 1392/8, 678 01 Blansko, IČ 69709360 za cenu 114.454 Kč, 
jejímž předmětem je zhotovení etážového topení v bytu č. 1119/2 na ul. Bezručova 
čtvrť. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16,12 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Oldřich Štarha 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 10. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 EMBRA s.r.o. – výstavba parkovacích míst na ul. Brněnská 
 A - smlouva 
2 „Výměna výplní otvorů v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“, 

uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
 A - dodatek ke smlouvě 
 B – položkový rozpočet 
3 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, výsledek 

VŘ 
4 Etážové topení v obecním bytě č. 1119/2, ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – smlouva o dílo 
 A - smlouva o dílo 


