
 
 
 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2021 konané dne 18.05.2021 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:10 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Paní Petrašová – žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Kuřim - venkovní 
posezení před Sushi bistrem sushiMI, Bezručova čtvrť 839/15 

2 Placené vyhrazené parkovací stání 

3 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 rozšíření technické podpory SW – MOR Zámecká 

4 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací společnosti 
ha-vel internet s. r. o. 

5 II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – 
vyhodnocení VŘ 

6 Různé 

 
 

1. Paní Petrašová – žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k.ú. Kuřim 
- venkovní posezení před Sushi bistrem sushiMI, Bezručova čtvrť 839/15 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Paní Miroslava Petrašová provozovatelka Sushi Bistra sushiMI v Kuřimi, ul. Bezručova čtvrť 839/15, 
požádala město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Kuřim o výměře cca 4 m

2
, jedná 

se o část chodníku před provozovnou, kde by paní Petrašová umístila 2 malé stolky a 4 židle za 
účelem venkovní konzumace sushi vizte př. A. Otevírací doba bistra pro veřejnost je od 11:00 – 14:00 
hod, totéž by platilo pro venkovní posezení (ve středu zvažují nechat otevřeno do 20:00 hod, alkohol 
zde nepodávají). 
 
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučuje předmětný pozemek pronajmout ve stejném režimu, 
jako letní zahrádky u jiných restaurací v Kuřimi, tj. uzavřít nájemní smlouvu na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 332 kč/m

2
/rok s roční valorizací. Toto nájemné již 



 
 
 
bylo valorizováno inflací za rok 2020. Celková výše ročního nájemného by činila 1.328 Kč. V souladu 
se zákonem o obcích je potřeba před schválením nájemní smlouvy nejprve zveřejnit záměr na 
pronájem části požadovaného pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - místo pro stolky 
C - stolek s židlí 

 
Přijaté usnesení: R/2021/0205 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2132 

v k. ú. Kuřim o výměře 4 m
2
 za účelem umístění posezení pro venkovní 

konzumaci sushi paní Miroslavě Petrašové, Jungmannova 864/55, Kuřim, 
IČO 87892804 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 01.07.2021, 
za nájemné ve výši 332 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Placené vyhrazené parkovací stání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost pana Jana Foldy, s bytem Jungmannova 874/22, 
664 34 Kuřim, na rezervaci parkovacího místa na parkovišti před MŠ Jungmannova při veřejně 
přístupné účelové komunikaci na parc. č.1822/1, kdy bude umístěno na předposledním parkovacím 
stání, vizte příloha. 
 
Přílohy: A- situace místa 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s rezervací parkovacího místa na parkovišti před MŠ Jungmannova 

při veřejně přístupné účelové komunikaci na parc. č.1822/1, kdy bude umístěno 
na předposledním parkovacím stání. 

Hlasováno 
Pro: 1 (J. Vlček)  Proti: 1  (D. Sukalovský) Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, M. Vlk) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

3. Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 rozšíření technické podpory SW – 
MOR Zámecká 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Technická podpora k SW pro měření rychlosti vozidel“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2021-005 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční dále jen „OI“ 
 
Dne 05.08.2020 schválila RM, usnesením č. 323/2020, uzavření smlouvy na nákup SW pro měření 
rychlosti vozidel a navazující smlouvy o technické podpoře ve výši 98.494 Kč/rok vč. DPH. se 
společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 76323 Dolní Lhota, IČO 04423101. 
Na základě rozšíření servisovaných licencí o nově zakoupenou licenci Scarabeus DMS, z důvodu 
připojení nového měřícího zařízení v ul. Zámecká, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě, kterým se 
mění rozsah produktů a služeb a cena technické podpory. Navýšení technické podpory činí 
12.100 Kč/rok vč. DPH. 
 
Z výše zmíněných důvodů OI navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o technické podpoře č. 2020/D/0093 se společností INIT technology, s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 
76323 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické 



 
 
 
podpory o 12.100 Kč/rok, na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši 
110.594 Kč/rok. 
 
Přílohy: A - návrh Dodatku č. 1 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0206 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o technické 

podpoře k SW pro měření rychlosti vozidel se společností INIT technology, 
s. r. o., se sídlem Sehradice 129, 763 23 Dolní Lhota, IČO 04423101, spočívající 
v navýšení rozsahu produktů a služeb a ceny technické podpory o 12.100 Kč/rok, 
na celkovou cenu technické podpory SW pro měření rychlosti vozidel ve výši 
110.594 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 

4. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací společnosti ha-vel internet, s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Radě města Kuřimi je v příloze předkládán Návrh smlouvy o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací společnosti ha-vel internet s. r. o., Tato smlouva zajišťuje datové připojení 
do tzv. CMS 2.0 (Centrálního místa služeb) po datu 30.06.2021, kdy končí stávající smlouva mezi MV 
(Ministerstvem vnitra) a společnosti ha-vel internet s. r. o. která tuto datovou linku pro město Kuřim 
zajišťovala. 
 
CMS 2.0 (Centrální místo služeb) je systém, jehož primárním účelem je zprostředkovávat řízené 
a evidované propojení informačních systémů subjektů státní správy ke službám (aplikacím), které 
poskytují informační systémy jiných subjektů státní správy s definovanou bezpečností a SLA 
parametry, tj. přístup ke službám eGovernmentu. CMS tak můžeme nazvat privátní sítí pro výkon 
veřejné správy na území státu. CMS jako privátní síť veřejné správy využívá dedikovaných resp. 
pronajatých síťových prostředků pro bezpečné propojení úředníků orgánů veřejné správy (OVS) 
pracujících v agendách veřejné správy s jejich vzdálenými agendovými informačními systémy, pro 
bezpečné síťové propojení agendových systémů navzájem a pro bezpečný přístup jednotlivých OVS 
do Internetu. 
Na našem úřadu bude přes CMS 2.0 propojen odbor správních a vnitřních věcí - agenda CDBP 
(Cestovní doklady s biometrickými prvky), OP (Agenda občanských průkazů). 
Po 30.06.2021 se služba bude postupně realizovat i pro připojení odboru dopravy, agenda RSV 
(Registr silničních vozidel), agendy CRŘ (Centrální registr řidičů), odboru obecní živnostenský úřad - 
agenda ISRŽP (Informační systém registru živnostenského podnikání) a také agendy Zkušebních 
komisařů autoškol tzv. e-Testy na odboru kanceláře úřadu. 
 
Připojení k CMS 2.0 je možné realizovat jednou ze čtyř možností:  
 
1. KIVS  
2. Krajský konektor, 
3. IPsec VPN, 
4. SSL VPN. 
 
Zajišťující Odbor kancelář úřadu zvolil technicky i ekonomicky jako nejvhodnější možnost pro připojení 
do CMS 2.0 variantu č. 4 SSL VPN a měl na výběr několik možností jak nákup této datové služby 
realizovat: 
 
pomocí: 
- CDNS - Centrálního dynamického nákupního systému, který je pod správou MV (Ministerstva vnitra) 
a je zajišťován společností NAKIT - Národní agentura pro komunikační a informační technologie, s. p. 
- realizací vlastního výběrového řízení služby (tzv. soutěž uzavřené výzvy) - pouze mezi předem 
známými kvalifikovanými dodavateli umožňující připojení do CMS 2.0, 



 
 
 
- poptávkou a vyjednání podmínek se současným kvalifikovaným dodavatelem služby v našem 
případě společností ha-vel, s. r. o. 
 
Zajišťující odbor kancelář úřadu zvolil možnost poptat a vyjednat podmínky služby se současným 
dodavatelem společností ha-vel, s. r. o, jehož výsledkem je výše uvedený návrh smlouvy. 
 
Klíčové vyjednané parametry: 
 
Název služby: IP VPN CMS 30 Mbps (obousměrná datová linka s rychlostí 30 Mbps) 
Měsíční provozní poplatek za VPN 3.900 bez DPH 
Smlouva na dobu určitou 24-měsíců s možnosti prodloužení na dobu neurčitou a výpovědní lhůtou 
1-měsíc. 
 
Odbor kancelář úřadu doporučuje radě města uvedený Návrh smlouvy o poskytování veřejně 
dostupných služeb elektronických komunikací společnosti ha-vel internet, s. r. o., schválit. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0207 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytování veřejně 

dostupných služeb elektronických komunikací, na dobu určitou 24 měsíců se 
společností ha-vel internet, s. r. o., se sídlem Olešní 587/11a, Muglinov, 712 00 
Ostrava, IČO 25354973 za cenu 4.719 Kč/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

5. II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné 
plochy – vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky 
a zpevněné plochy“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2021-003 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále „OI“) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitní řízení. 
Výzva k podání nabídky byla v období 20.04.2021 – 11.05.2021 zveřejněna v Národním elektronickém 
nástroji, dále jen “NEN“. Bylo podáno sedm nabídek. 
 
Otevírání nabídek v NEN bylo provedeno dvoučlennou komisí a proběhlo standardním postupem. 
Nabídky byly hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena bez DPH. Za nejúspěšnější nabídku byla stanovena nabídka s nejnižší 
nabídkovou cenou bez DPH. 
 
Na základě získaných nabídek je doporučena Radě města Kuřimi ekonomicky nejvýhodnější nabídka 
od společnosti M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 v celkové hodnotě 
7.876.922,65 Kč bez DPH (tj. 9.531.076,41 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - rozhodnutí o výběru 

B - smlouva o dílo 
 
 
Přijaté usnesení: R/2021/0208 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

Rozhodnutí o výběru dodavatele na podlimitní veřejnou zakázku „II/386 Kuřim, 
ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností M-SILNICE, a. s., Husova 1697, 530 03 



 
 
 

Pardubice, IČO 42196868, v celkové hodnotě 9.531.076,41 Kč s DPH, po 
doplnění dokumentů dle zadávacího řízení. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:22 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský, v. r. Ing. Jan Vlček, MSc., v. r. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk, v. r. 
 
 
 
 
 
 
  
V Kuřimi dne 18.05.2021 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Paní Petrašová – žádost o pronájem části pozemku parc. č. 2132 v k. ú. Kuřim - 
 venkovní posezení před Sushi bistrem sushiMI, Bezručova čtvrť 839/15 
 1A - situace 
 1B - místo pro stolky II. 
 1C - stolek s židlí 
2 Placené vyhrazené parkovací stání 
 2A - situace místa 
3 Měření rychlosti vozidel – Dodatek č. 1 rozšíření technické podpory SW – MOR 
 Zámecká 
 3A - návrh dodatku č. 1 
4 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací 
 společnosti ha-vel internet, s. r. o. 
 4A - návrh smlouvy 
5 II/386 Kuřim, ulice Legionářská km 0,023 – 0,863 Chodníky a zpevněné plochy – 
 vyhodnocení VŘ 
 5A - rozhodnutí o výběru 
 5B - smlouva o dílo 


