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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 39/2014 konané dne 13. 11. 2014 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta, Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman 
– člen rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Zdeněk Kříž 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 16,00 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

2 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

3 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

4 Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 

4/1 Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 

5 Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim - výsledek VŘ 

6 Předání bytu k dispozici OSVP 

6/1 Předání bytu k dispozici OSVP 

7 Dodatek č. 1 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na další období 12 měsíců 

7/1 Delegování podpisové pravomoci k následujícím Dodatkům ke smlouvě 2013D0105 

8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy 
s výsadbou doprovodné zeleně“ 

9 Žádost o čerpání IF ZŠT 

10 Milan Fikar – žádost o užívání městského pozemku na zahrádku 

11 Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- varianta C 

11/1 Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- varianta C 

12 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol. 

13 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 

14 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 

15 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (1) 

15/1 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (2) 

15/2 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (3) 
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15/3 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (4) 

15/4 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (5) 

16 Umístění reklamní plochy-Andrea Pěluchová 

17 Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - výsledek VŘ 

18 II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek a oprava stok 

18/1 II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek a oprava stok 

19 MŠ Zborovská - žádost o souhlas s čerpáním inv. fondu 

20 Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 

 
 
 

1. Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy 
k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Alena Bartáková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, je nájemcem nebytového 
prostoru o výměře 25 m

2
 - obchod s dětským zbožím - umístěného v I. nadzemním podlaží objektu č. 

p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku parc. č. 1808 o výměře 1189 m
2
 - zast. plocha, obč. 

vybavenost, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě nájemní smlouvy č. 2013/O/0025 ze dne 26. 3. 2013. 
Vzhledem k připravované rekonstrukci KD zaslal OMP paní Bartákové výpověď nájmu, kterou pod 
číslem usnesení 97/2014 schválila RM na své schůzi dne 5. 3. 2014. Výpovědní lhůta končí dne 30. 
11. 2014. 
Paní Bartáková dne 24. 10. 2014 požádala o uzavření nové nájemní smlouvy k nebytovému prostoru. 
 
OMP navrhuje uzavřít s paní Bartákovou nájemní smlouvu k nebytovému prostoru - obchod s dětským 
zbožím - na dobu určitou ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 12. 2014 
do 29. 12. 2014. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 595/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 25 m
2
 umístěného v I. nadzemním podlaží objektu 

č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s paní Alenou Bartákovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 01340361, za 
nájemné ve výši 1.897,- Kč + zálohy na služby na dobu určitou od 1. 12. 2014 do 
29. 12. 2014. 

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

2. Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 21. 10. 2014 přijala toto usnesení: 
552/2014 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 94,5 m

2
 umístěného v přízemí 

objektu č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014 za nájemné 106,80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby 

společnosti AT-PLAY s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem Nádražní 192, Kuřim, 
IČ 27688194 za účelem provozování vinárny ATELIER. 
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Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 23. 10. 2014 do 7. 11. 2014 a nebyly k němu 
vzneseny žádné připomínky. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 596/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 94,5 m
2
 umístěného v přízemí objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
společností AT-PLAY s.r.o., zastoupené panem Markem Bartošem, se sídlem 
Nádražní 192, Kuřim, IČ 27688194, za nájemné ve výši 106,80 Kč/m

2
/měs, + 

zálohy na služby, na dobu určitou od 30. 11. 2014 do 31. 12. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

3. David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 21. 10. 2014 přijala toto usnesení: 
555/2014 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 132,95 m

2
 umístěného v objektu 

č. p. 902 (KD Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 
30. 11. 2014 do 31. 12. 2014 za nájemné 99,08 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby panu Davidu 

Hedbávnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806 za účelem provozování herny - klubu 
Pohoda. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 23. 10. 2014 do 7. 11. 2014 a nebyly k němu 
vzneseny žádné připomínky. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 597/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

nebytového prostoru o výměře 132,95 m
2
 umístěného v objektu č. p. 902 (KD 

Kuřim) postaveného na pozemku p. č. 1808, vše v obci a k. ú. Kuřim, s panem 
Davidem Hedbávným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 74323806, za 
nájemné ve výši 99,08 Kč/m

2
/měs, + zálohy na služby, na dobu určitou od 30. 11. 

2014 do 31. 12. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

4. Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 26. 9. 2014 nabídku obecního bytu č. 832/2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská, postaveného na pozemku parc. 
č. 1849, 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. 10. 2014. O výměnu bytu požádalo pět 
zájemců - paní Miroslava Kobzová, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, paní Renata Dvořáková, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Zedníčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Šimkovi, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a manž. Kolosinských, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Dne 5. 11. 
2014 proběhlo výběrové řízení na obsazení této bytové jednotky. Paní Dvořáková se k výběrovému 
řízení bez omluvy nedostavila. K dohodě zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková 
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metoda“. Vítězi se stali manž. Viktor a Olena Kolosinských s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx,- Kč, 
která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 10. 11. 2014. Manž. Kolosinských se chtějí 
přestěhovat k 1. 12. 2014. S manž. Kolosinskými je nájemní smlouva uzavřena na dobu určitou - do 
31. 5. 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, nová kuchyňská linka, 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. 832/2 se zvýší měsíčně o cca 600,- Kč. Toto zvýšení bylo s potenciálními 
nájemci bytu osobně projednáno a vyslovili 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: 598/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Viktorem 

a Olenou Kolosinskými, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 1002/14, umístěného v V. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1002, 
1003 v ul. Popkova, postaveného na pozemku parc. č. 2086/6, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 11. 2014. 

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

4/1. Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 599/2014 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Viktorem a Olenou 

Kolosinskými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 832/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. 
Zborovská, postaveného na pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 5. 2015 (s možností prolongace) za nájemné ve výši 65,- 
Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim - výsledek 
VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
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 dodávky. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 280 tis. Kč z ORG 1295 000 000. 
Výzva k podání nabídky byla dne 13. 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 2 uchazečů. Nabídka prošla kontrolou při otevírání obálek, 
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 GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., se sídlem Nová 
Ves 35, 739 11 Frýdlant nad Ostravicí, IČ 28570987 v celkové hodnotě 272.250 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 

B – smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
D. Holman – montáž bude provedena na jaře. 
 
Přijaté usnesení: 600/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka a montáž 
mobilní tribuny na stadion Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se 
společností GLOBAL SPORT ČUPA s.r.o., se sídlem Nová Ves 35, 739 11 
Frýdlant nad Ostravicí, IČ 28570987, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 272.250 Kč vč. DPH. 

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

6. Předání bytu k dispozici OSVP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Jednou z priorit nového komunitního plánu sociálních služeb je podpora a pomoc při zajištění 
ubytování pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. Opatření vedoucí k naplnění této priority je 
zajištění ubytovacích kapacit. Odboru sociálních věcí a prevence byl předán k realizaci tohoto záměru 
sociální byt č. 1 na ul. Tišnovská č. 892, 664 34 Kuřim, umístěný v I. nadzemním podlaží domu č. p. 
892, který je součástí pozemku p. č. 2747/1 k. ú. Kuřim. V bytě se nacházejí dvě ubytovací jednotky - 
pro jednotlivce a pro rodiny s dětmi. Sociální pracovnice odboru sociálních věcí a prevence MěÚ 
Kuřim budou osobám ohroženým sociálním vyloučením poskytovat podporu a pomoc spočívající 
především v zajištění ubytování, poradenské a aktivizační činnosti. 
 
Přijaté usnesení: 601/2014 - RM pověřuje vedoucí odboru sociálních věcí a prevence Městského 

úřadu Kuřim rozhodováním o uzavírání nájemních smluv a podpisem těchto smluv 
podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, 
jejichž předmětem bude nájem sociálního bytu č. 892/1 umístěného 
v I. nadzemním podlaží domu č. p. 892, který je součástí pozemku p. č. 2747/1 
k. ú. Kuřim, a to s účinností od 1. 12. 2014. 

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

6/1. Předání bytu k dispozici OSVP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Přijaté usnesení: 602/2014 - RM stanovuje výši nájemného v bytě č. 892/1 umístěného 

v I. nadzemním podlaží domu č. p. 892, který je součástí pozemku p. č. 2747/1, 
vše k. ú. Kuřim na 56 Kč/ m2/ měs. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
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7. Dodatek č. 1 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na 
další období 12 měsíců 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy a Odbor investiční v prohlížecím 
režimu. Celková roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 5.500,- Kč vč. DPH. 
Důvodem používání tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě 
zakupovaných norem. Smlouva č.2013D0105 je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou 
s platností po dobu 12 měsíců, dodatkem č. 1 k této smlouvě se prodlužuje platnost smlouvy na 
dalších 12 měsíců, ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Přílohy: A – smlouva 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 603/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě 2013D0105 

o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN 
online“, který prodlužuje danou smlouvu na další období 12 měsíců s organizační 
složkou státu - Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za roční 
cenu 5.500 Kč. 

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

7/1. Delegování podpisové pravomoci k následujícím Dodatkům ke 
smlouvě 2013D0105 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Smlouva č. 2013D0105 o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby ČSN 
online je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 měsíců, platnost této 
smlouvy se bude od roku 2016 na základě vyhlášky MFČR ještě zkracovat na půl roku. Každý dodatek 
danou smlouvu pouze prodlužuje na další období bez jakýchkoli dalších změn a zachovává tedy 
i stejnou cenu za přístup k systému. Z toho důvodu žádáme, aby RM pověřila starostu města 
podepisovat tyto dodatky bez nutnosti schválení RM. 
 
Návrh usnesení: RM pověřuje starostu města uzavíráním dodatků ke smlouvě 2013D0105 

o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN 
online“, uzavřené s ČR - Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, jejichž 
předmětem bude prodloužení doby trvání smlouvy bez navýšení ceny. 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

8. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla 
„Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. s r.o., Mohelno 563, 675 75 
Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou 
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doprovodné zeleně“ v celkové hodnotě 280.427 Kč (včetně DPH). Jelikož se po zaměření zjistilo, že 
nelze provést zatravněný pás souběžně se stávající cestou pod Cimperkem (příjezd k chatám 
a ohradě koní), poněvadž cestu na 3 místech protíná, domluvili jsme se s realizační firmou 
a projektantem na změně díla před dokončením. Vzhledem k tomu, že projekt má pouze územní 
rozhodnutí a Státní fond životního prostředí s námi neuzavřel smlouvu o dotaci, jedná se pouze 
o změnu smlouvy o dílo. Proto zajištující odbor předkládá ke schválení dodatek č. 2, který mění článek 
4 o finančním plnění a přílohu smlouvy o výkazu výměr. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změn. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 604/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na 

zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se 
společností Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno. 

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

9. 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 94.108 
Kč (vizte příloha A). 
Hodnota investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 7. 11. 2014 je 110.307,71 Kč. 
 
Použití investičního fondu: 
Oprava nevyhovujícího sociálního zařízení - dívky v budově Komenského 511. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
 
Přijaté usnesení: 605/2014 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

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

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

10. Milan Fikar – žádost o užívání městského pozemku na zahrádku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Milan Fikar, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem pozemku parc. č. 2766 v k. ú. 
Kuřim o výměře 533 m

2
 - vizte příloha A, B, C. Pozemek chce užívat jako užitkovou zahradu. 

Jedná se o pozemek u hřbitova v těsné blízkosti křižovatky na Jinačovice. 
Při místním šetření bylo zjištěno, že pozemek není užívaný (je zarostlý, s náletovými dřevinami). Ze tří 
stran je oplocený. V pozemku je uložen plynovod, který prochází přes celou jeho délku - vizte příloha 
C. 
Vyjádření OI a OMP: 
jelikož pozemek leží ladem, doporučujeme jej propachtovat a to za obvyklé pachtovné ve výši 2,00 
Kč/m

2
/rok s valorizací, která bude uplatněna, až součet ročních inflačních koeficientů přesáhne 5%. 

Pan Fikar bude také seznámen se skutečnostmi, že předmětný pozemek může být v budoucnu dotčen 
stavbou kruhového objezdu v místě současné křižovatky a s umístěním inženýrských sítí v pozemku 
dle přílohy C. 
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Přílohy: A - žádost 
B - katastrální mapa 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 606/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim 

za účelem využití jako užitková zahrada, na dobu neurčitou, se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 2,00 Kč/m

2
/rok s valorizací, panu Milanu 

Fikarovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

11. Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- varianta C 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim zakoupilo od Jihomoravského kraje objekt původně určený „službě škole“ na ul. 
Otevřená č. 1227 se záměrem tuto stavbu využít k rozšíření výukové kapacity ZŠ Jungmannova. 
Na MŠMT byla 28. 8. 2014 podána žádost o dotaci v programu „Rozvoj výukových kapacit základních 
a mateřských škol“. Celkové náklady na realizaci akce jsou spočteny na cca 23 mil. Kč. Spoluúčast 
města je z těchto nákladů 15%. Rada Města pro tuto žádost vybrala ze zpracované architektonické 
studie variantu A - revitalizace objektu - rekonstrukce bez větších stavebních zásahů. 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. V tuto chvíli čekáme na registraci žádosti. 
Dle dostupných informací je však pravděpodobnost obdržení dotace velmi malá (553 žádostí ve výši 
9 mld., alokace programu pro rok 2014 - 100 mil. Kč a pro rok 2015 - 300 mil. Kč.). 
 
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. 
 
Dne 21. 10. 2014 byl objekt Jihomoravským krajem předán do užívání města Kuřimi. 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, Mgr. Mach, Ing. arch. Němec, Mgr. Němcová). Bylo 
doporučeno zvážení varianty - demolice stávajícího objektu a následná výstavba nového. 
 
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 rekonstrukci objektu - varianta A. 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. 
 
OI doporučuje radě města zrušit výběrové řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 
Jungmannova vybudování nových výukových kapacit - přestavba, projektová dokumentace“ z důvodu 
nepředpokládaného stavebně technického stavu objektu. 
 
Ministerstvo financí v říjnu 2014 vyhlásilo program - Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst. S téměř identickým zaměřením jako 
program MŠMT. Žádosti se podávají do 5. 12. 2014. Spoluúčast města v tomto programu je minimálně 
30%. Náklady stavby spojené s touto variantou se odhadují na 30 mil. Kč.  (Není jisté, zda do této 
doby budeme znát vyhodnocení projektů MŠMT. V případě akceptace obou žádostí lze méně 
výhodnou dotaci odmítnout.) Z dotace lze hradit výdaje na projektovou činnost, inženýrskou činnost, 
dodávky stavebního a technologického vybavení, úpravy venkovních ploch, dále do spolufinancování 
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mohou být zahrnuty výdaje před vydáním Registrace akce - nákupy i demolice nemovitostí, PD, 
inženýrská činnost. 
Odbor investiční navrhuje podat další žádost o dotaci ve vyhlášeném programu Ministerstva 
financí a doporučuje Radě města schválit podání této žádosti ve variantě C, architektonické studie 
Ing. arch. Petra Němce. Novostavba objektu se spojovacím krčkem a tělocvičnou. 
 
Přílohy: A – architektonická studie 

B - dokumentace 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim 

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

Materiál předkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

11/1. Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- 
varianta C 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 607/2014 - RM doporučuje zastupitelstvu města schválit podání žádosti o dotaci 

na Ministerstvo financí v programu - Podpora rozvoje a obnovy materiálně 
technické základny regionálních škol v okolí velkých měst, dle architektonické 
studie ve variantě C. 

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

12. Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2014 vešlo v platnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem. Ke změně dojde ve výši základního platu a příplatku 
za vedení, který se vypočítává z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (zaokrouhluje 
se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 608/2014 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 11. 2014 dle přílohy. 

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

13. Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2014 vešlo v platnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
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příspěvkových organizací zřizovaných městem. Ke změně dojde ve výši základního platu a příplatku 
za vedení, který se vypočítává z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (zaokrouhluje 
se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 609/2014 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitele Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislava Plchota od 1. 11. 2014 dle přílohy. 

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

14. Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 11. 2014 vešlo v platnost nařízení vlády č. 224/2014 Sb., kterým se mění nařízení vlády 
č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění 
pozdějších předpisů. Dle tohoto nařízení vlády je třeba upravit platové výměry ředitelům školských 
příspěvkových organizací zřizovaných městem. Ke změně dojde ve výši základního platu a příplatku 
za vedení, který se vypočítává z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které jsou ředitelé 
zařazeni, procentuelní hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (zaokrouhluje 
se na celé desetikoruny nahoru). 
 
Přílohy: A – platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 610/2014 - RM bere na vědomí úpravu platového výměru ředitelky Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lenky 
Slámové od 1. 11. 2014 dle přílohy. 

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

15. Žádost o udělení souhlasu MŠZ (1) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000,- Kč od akciové společnosti TOS Kuřim - OS, a.s., se sídlem Štefánikova 41, 602 00 Brno, 
IČ 26231522. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“, který zajišťuje organizace MAS Brána Brněnska, o.s., sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 

B - darovací smlouva - TOS Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 611/2014 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou 
školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako 
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obdarovaným a akciovou společnosti TOS Kuřim - OS, a.s., se sídlem Štefánikova 
41, 602 00 Brno, IČ 26231522, jako dárcem. 

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

15/1. Žádost o udělení souhlasu MŠZ (2) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000,- Kč od společnosti s ručením omezeným MCAE Systems, s.r.o., sídlo Knínická 171, 
664 34 Kuřim, IČ 60755431. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“, který zajišťuje organizace MAS Brána Brněnska, o.s., sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 612/2014 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou 
školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným a společností s ručením omezeným MCAE Systems, s.r.o., sídlo 
Knínická 171, 664 34 Kuřim, IČ 60755431, jako dárcem. 

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

15/2. Žádost o udělení souhlasu MŠZ (3) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000,- Kč od akciové společnosti Slévárna Kuřim, a.s., sídlo: Blanenská 157, 664 34 Kuřim, 
IČ 29291721. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“, který zajišťuje organizace MAS Brána Brněnska, o.s., sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 613/2014 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou 
školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným a akciovou společností Slévárna Kuřim, a.s., sídlo Blanenská 157, 
664 34 Kuřim, IČ 29291721, jako dárcem. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
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15/3. Žádost o udělení souhlasu MŠZ (4) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000,- Kč od akciové společnosti ALTA CZ, a.s., sídlo Štefánikova 41, 602 00 Brno, 
IČ 28317556. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“, který zajišťuje organizace MAS Brána Brněnska, o.s., sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 614/2014 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou 
školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným a akciovou společností ALTA CZ, a.s., sídlo Štefánikova 41, 602 00 
Brno, IČ 28317556, jako dárcem. 

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

15/4. Žádost o udělení souhlasu MŠZ (5) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od akciové společnosti Kuličkové šrouby, sídlo: Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, 
IČ 24782947. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“, který zajišťuje organizace MAS Brána Brněnska, o.s., sídlo Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČ 22712372. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 615/2014 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a schvaluje uzavření „Darovací smlouvy“ mezi Mateřskou 
školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, jako 
obdarovaným a akciovou společností Kuličkové šrouby, sídlo: Blanenská 1277/37, 
664 34 Kuřim, IČ 24782947, jako dárcem. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
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16. Umístění reklamní plochy-Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Město Kuřim převzalo do majetku opěrnou zeď vybudovanou v rámci obchodních prostor KIK na ul. 
Tyršova, kolaudační souhlas č j. MK/11582/14/OSVO byl vydán dne 12. 8. 2014. Na opěrné zdi jsou 
již umístěny 3 ks reklamních bannerů paní Andrei Pěluchové, rozměry 0,59x2,5 m; 
0,59x3,4m;0,59x2,4m, celková výměra činí 4,9 m

2
. Opěrná zeď není zahrnuta do vymezených ploch 

k umístění reklam. 
S paní Andreou Pěluchovou byl dohodnut návrh smlouvy o umístění těchto reklamních bannerů 
v období 17. 11. 2014 do 31. 12. 2014 dle sazebníku pro reklamy na silničním zábradlí, který byl 

schválen RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 a přepočítán na užitnou plochu (tj. 200 Kč/měsíc/m
2
). 

Současně souhlasí s doplatkem za období od 1. 9. 2014 do 16. 11. 2014 ve výši 1.503,20 Kč (vč. 
DPH) z důvodu uznání bezdůvodného obohacení. Celková částka za umístění reklamních bannerů 
v období od 1. 9. 2014 do 31. 12. 2014 činí 3.559 Kč (vč. DPH). 
Při uplynutí sjednané doby bude s žadatelem dohodnuto uvedení opěrné zdi do původního stavu nebo 
zachování navrtávek pro další užívání (bez nároku na finanční vypořádání). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na opěrné zdi ul. Tyršova 

pozemku par. č. 2615/9 v k. ú. Kuřim s paní Andreou Pěluchovou, se sídlem 
Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836. Reklamní tabule v počtu 3 ks 
o velikosti 0,59 m x 2,5 m; 0,59 m x 3,4 m; 0,59 m x 2,4 m umístěná od 1. 9. 2014 
do 31. 12. 2014 za úhradu ve výši 3.559 Kč. 

Materiál předkladatelem stažen z jednání RM. 
 
 
 

17. Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - 
výsledek VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem KÚ realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. Zakázka je 
kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 720 tis. Kč z ORG 1278000000. Výzva k podání 
nabídky byla dne 30. 09. 2014 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových stránkách 
města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných zhotovitelů. K povinné prohlídce 
místa plnění zakázky dne 15. 10. 2014 se dostavilo celkem 7 potencionálních uchazečů, kterým byla 
předána kompletní zadávací dokumentace. V průběhu zadávacího řízení byly zpracovány a rozeslány 
4 dodatečné informace a zodpovězeny všechny doplňující otázky uchazečů. Před termínem podáním 
nabídek se jeden účastník omluvil a nabídku nepodal. Z 6 možných uchazečů byly nakonec podány 3 
nabídky. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek, 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. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem, Haškova 
153/17, 638 00 Brno - Lesná, IČ: 46972439 v celkové hodnotě 492.932,- Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - protokol otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení nabídek 
C - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 616/2014 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Komplexní dodávka 
zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo 
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se společností COMIMPEX spol. s r.o., se sídlem, Haškova 153/17, 638 00 Brno - 
Lesná, IČ 46972439, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 
492.932 Kč bez DPH. 

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

18. II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek 
a oprava stok 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova a Tišnovská 
Evidenční číslo zakázky:  VZ-OI-2014-002 
 
Dne 21. 10. 2014 schválila rada města Kuřimi svým usnesením č. 571/2014 opravu kanalizačních stok 
v ulici Tišnovská SO 01 a Tyršova SO 02, a výstavbu kanalizačních přípojek pro 13 rodinných domů 
objekt SO 03 včetně doprovodných prací. 
Všech 13 majitelů rodinných domů bylo písemně dne 30. 9. 2014 vyrozuměno o výhodné možnosti 
připojení své nemovitosti na kanalizační síť. Do dnešního dne nás kontaktovali pouze 3 majitelé domů, 
z toho dva oznámili, že na stavbu přípojky nemají finanční prostředky. Pouze jeden je schopen akci 
realizovat. 
Vzhledem k výše uvedenému navrhujeme zrušit usnesení č. 571/2014 ze dne 21. 10. 2014. 
 
Přijaté usnesení: 617/2014 - RM ruší usnesení č. 571/2014 ze dne 21. 10. 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 

18/1. II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek 
a oprava stok 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: Kuřim - oprava vodovodu a kanalizace v ul. Tyršova a Tišnovská 
Evidenční číslo zakázky:  VZ-OI-2014-002 
 
Správou a údržbou silnic Jihomoravského kraje (dále jen SÚS JMK) byl iniciován záměr rekonstruovat 
ulice Tyršova a Tišnovská v souvislosti s potřebou snížit hlučnost dopravy v těchto ulicích. Při přípravě 
projektové dokumentace vyvstala potřeba řešit tyto problémy: 
1. Vyměnit povrch komunikace za méně hlučný, rekonstruovat odvodnění komunikace (SÚS JMK) 

2. Rekonstruovat přechody pro pěší, případně vybudovat nové (SÚS JMK) 

3. Rekonstruovat autobusové zastávky (SÚS JMK) 

4. Upravit související část uličního prostoru - chodníky, parkování, veřejná zeleň (město Kuřim - MK) 

5. Opravit veřejné osvětlení (MK) 

6. Opravit hlavní vodovodní řad v prostoru světelné křižovatky na náměstí 1. května v délce cca 200m 

(MK) a zredukovat počet vodovodů v této ulici (MK). 

7. Opravit hlavní kanalizační sběrač v prostoru náměstí 1. května v délce cca 130m (Brněnské 

vodárny a kanalizace, a.s.) 

8. Oprava kanalizace v ulici Tišnovská na úrovni ulice Buďárkova a oprava kanalizace v ul. Tyršova 

na úrovni sokolovny (MK) 

 
V lednu 2014 město Kuřim obdrželo vyjádření Správy a údržby silnic Jihomoravského kraje k výše 
uvedené projektové dokumentaci se zásadními připomínkami, které změnily zadání stávající 
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projektové dokumentace. Dokumentaci bylo třeba přepracovat a doplnit, a to v ul. Tyršova, úsek od ul. 
Kout po příjezd na parkoviště k supermarketu Albert, o celkové délce cca 200 m. Došlo tedy k 
doplnění PD o nový objekt „SO Rekonstrukce silnice II/385“ spočívající v kompletní rekonstrukci 
silnice a navýšení celkové ceny za dílo. 
 
Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů 
Číslo a název objektu       Cena bez DPH (Kč) 
00 Vedlejší a ostatní náklady 996.327 
Stavební objekt 
01 SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská-Buďárkova    181.806 
02 SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova    489.898 
03 SO 03 Kanalizační přípojky 2.815.443 
04.1 SO 04.1 Vodovod 2.628.104 
04.2 SO 04.2 Vodovodní přípojky 1.158.532 
05 SO 05 Oprava silnice II/385 6.340.229 
06 Provizorní oprava silnice II/385 v úseku SO 05    408.324 
 
Celkem za dílo (dle položkového rozpočtu projektové dokumentace) 18.172.585 Kč s DPH. 
 
Po projednání uložení nově budovaných kanalizačních přípojek do pozemku SÚS JMK byla zjištěna 
předběžná cena za věcná břemena ve výši    cca       180.000 Kč s DPH. 
 
Celková cena tedy dosahuje částky      18.352.585 Kč s DPH. 
 
Dále bylo po projednání s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. zjištěno, že trasa vodovodu 
a kanalizace vedená v technické mapě neodpovídá skutečnosti. Předpokládalo se totiž, že vodovod je 
uložen přímo nad kanalizací a opravu kanalizace tedy nebude možno provést bez odstranění 
vodovodu nad ní. Dohledáním zakrytých (zaasfaltovaných) kanalizačních šachet bylo prověřeno, že 
obě trasy jsou rozdílné a opravě kanalizace nemusí odstranění vodovodu předcházet. Z výše 
uvedeného je zřejmé, že nebude nutno realizovat objekty SO 04.1 a SO 04.2. Objekt 05 by mohl být 
výrazně redukován, příslušné jednání s SÚS JMK nebylo však dosud vedeno. 
 
13 majitelů rodinných domů bez napojení na kanalizační stoku bylo písemně dne 30. 9. 2014 
vyrozuměno o výhodné možnosti připojení své nemovitosti na kanalizační síť. Do dnešního dne nás 
kontaktovali pouze 3 majitelé domů, z toho dva oznámili, že na stavbu přípojky nemají finanční 
prostředky. Pouze jeden je schopen akci realizovat. 
 
Pokud bychom chtěli zabezpečit možnost připojení těchto domů, znamenalo by to vybudovat přípojky 
za městské prostředky, tím by však nebylo zajištěno, že majitelé těchto domů se na kanalizaci 
skutečně připojí. 
 
Doporučujeme radě města Kuřimi schválit pouze opravu kanalizačních stok v ul. Tišnovská objekt SO 
01 za cca 200 000 Kč a v ul. Tyršova objekt SO 02 za cca 500 000 Kč. 
 
Částka na opravu kanalizačních stok cca 700 000 Kč bude čerpána z ORG 1 228 000 000 
"Rekonstrukce ulice Tyršova a Tišnovská". 
 
Přijaté usnesení: 618/2014 - RM schvaluje opravu kanalizačních stok v ul. Tišnovská a v ul. 

Tyršova. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
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19. MŠ Zborovská - žádost o souhlas s čerpáním inv. fondu 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
MŠ Zborovská, žádá o souhlas k čerpání investičního fondu školy, z důvodů kompletní výměny 
3 střešních světlíků na objektu MŠ Brněnská. Stavba již není v záruce. Při kontrole stavu byly zjištěny 
netěsnosti, dochází k zatékání za hydroizolaci rámu světlíku a do nosné konstrukce střechy. Důvodem 
je navržené konstrukční řešení. OI doporučuje výměnu světlíků realizovat, dokud nejsou větší škody, 
časem by mohlo dojít k mnohem podstatnějším škodám. Do střechy budou zabudovány typové 
světlíky, realizaci bychom zahájili ihned. 
 
Přílohy: A - žádost MŠ Brněnská 
 
Přijaté usnesení: 619/2014 - RM uděluje souhlas s čerpáním investičního fondu Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace ve výši 70.000 
Kč na výměnu střešních světlíků objektu MŠ Brněnská. 

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

20. Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vystoupení Cimbálové muziky Víti Klabačky na Svátku 
vína dne 15. 11. 2014. Celková cena za vystoupení činí 9.500,- Kč. 
Hrazeno z ORG: 9004 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 620/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení Cimbálové muziky Víti 

Klabačky, Vlčnov 858, 687 61 Vlčnov, IČ 67592252, za cenu 9.500 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, O. Štarha, D. Holman)  Nepřítomen: 1 (Z. Kříž). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
starosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 11. 2014 
Zapsala: Hana Koláčková 
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Materiály: 
1 Alena Bartáková – žádost o uzavření nájemní smlouvy k nebytovému prostoru 

1A - nájemní smlouva 
2 Vinárna AT-PLAY – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

2A - nájemní smlouva 
3 David Hedbávný – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

3A - nájemní smlouva 
4 Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 
4/1 Výměna bytu č. 832/2, ul. Zborovská 
5 Dodávka a montáž mobilní tribuny na stadion Kuřim - výsledek VŘ 

 5A - zpráva 
 5B – smlouva o dílo 
6 Předání bytu k dispozici OSVP 
6/1 Předání bytu k dispozici OSVP 
7 Dodatek č. 1 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení smlouvy na další období 12 měsíců 

 7A - smlouva 
7B - dodatek č. 1 ke smlouvě 

7/1 Delegování podpisové pravomoci k následujícím Dodatkům ke smlouvě 2013D0105 
8 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s 

výsadbou doprovodné zeleně“ 

 8A – dodatek č. 2 
9 Žádost o čerpání IF ZŠT 

 9A - žádost o čerpání 
10 Milan Fikar – žádost o užívání městského pozemku na zahrádku 

 10A - žádost 
 10B - katastrální mapa 
 10C - situace 
11 Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- varianta C 

 A – architektonická studie 
 B - dokumentace 
11/1 Zvýšení výukových kapacit ZŠ Kuřim Jungmannova- varianta C 
12 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol. 

 12A – platový výměr 
13 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 

 13A - platový výměr  
14 Nové platové výměry ředitelů kuřimských škol 

 14A - platový výměr 
15 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (1) 

 15A - žádost o souhlas 
 15B - darovací smlouva TOS Kuřim 
15/1 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (2) 

 15/1A - žádost o souhlas 
 15/1B - darovací smlouva MCAE Systems 
15/2 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (3) 

 15/2A - žádost o souhlas 
 15/2B - darovací smlouva Slévárna Kuřim 
15/3 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (4) 

 15/3A - žádost o souhlas 
 15/3B - darovací smlouva ALTA 
15/4 Žádost o udělení souhlasu MŠZ (5) 

 15/4A - žádost o souhlas 
 15/4B - darovací smlouva 
16 Umístění reklamní plochy - Andrea Pěluchová 

 16A - návrh smlouvy-opěrná zeď 
17 Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - výsledek VŘ 

 17A - protokol otevírání obálek 
 17B - zprava o posouzení nabídek 
 C - smlouva o dílo 
18 II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek a oprava stok 
18/1 II/385 Kuřim průtah – vybudování kanalizačních přípojek a oprava stok 
19 MŠ Zborovská - žádost o souhlas s čerpáním inv. fondu 

 19A - žádost MŠ Brněnská 
20 Smlouva o vystoupení – Cimbálová muzika Víti Klabačky 

 20A - smlouva 


