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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 12/2015 konané dne 21. 4. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15,14 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 4. 2015 

2 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

4 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 832/8 

5 Gabriela Danihelová – odložení žádosti o pronájem bytu 

6 Kácalová Petra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

7 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

8 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

9 Richter Pavel – smlouva o ubytování 

10 Jan Krich – nájemní smlouva 

11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dlouhá, T spojka 
NN, Škrob, p. č. 4803“ 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, 
Jursa, p. č. 3204/101“ 

13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, ul. Vojtova, sm. 
NNk, Pavlík, p. č. 2346“ 

14 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod Zárubou VN, TS, NN“ 

14/1 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod Zárubou VN, TS, NN“ 

15 Oprava havárie kanalizace ul. Tyršova "u sokolovny" - zrušení usnesení č. 165/2015 

15/1 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – dodatek ke smlouvě o dílo 

16 ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, zadávací řízení 

17 Zrušení usnesení č. 202/2015 

17/1 Wellness Kuřim - komínový optimalizátor eCOMAT 
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18 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla se zametací nástavbou 

19 Rozhodnutí o přidělení zakázky Profesionální travní sekačka s mulčováním 

20 Schválení použití znaku města Kuřimi 

21 Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 4. 2015 

22 Rozpočtové opatření č. 4 

23 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice 

24 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Oprava střechy ZŠ Komenského 

25 Zápis komise stavební 

26 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - výsledek VŘ 

27 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 
projektová dokumentace - ustanovení pracovní skupiny 

28 Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení 

29 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 

30 Pověření OŽÚ 

31 Zahájení výběrového řízení na zakoupení užitkového vozidla pro CSS Kuřim 

32 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 4. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 212/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 4. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: D-OMP-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim je vlastníkem mj. těchto sedmi bytů: byt č. 817/3 (2+1) ul. Legionářská, byt č. 820/2 (2+1) 
ul. Zborovská, byt č. 1115/5 (3+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 894/1 (2+1) ul. Na Královkách, byt 
č. 894/5 (2+1) ul. Na Královkách, byt č. 894/7 (2+1) ul. Na Královkách a byt č. 894/9 (2+1) ul. Na 
Královkách. 
V minulých letech byla v uvedených bytech vyměněna dřevěná okna za plastová. V bytech je 
nezbytné provést topení, a to vzhledem k tomu, že ve zmíněných bytech se nachází plynové 
průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - vše v provedení „B“, tj. 
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spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny. Výměnu topení je 
třeba realizovat i proto, že po instalaci plastových oken, které byty zcela utěsnily, zůstaly v bytech 
zdroje tepla, jejichž zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým. OMP nechal 
vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem výměr 
a předpokládaným rozpočtem. 
Jelikož se jedná o etážová topení v sedmi obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 500 tis. 
Kč bez DPH. Dle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách města 
Kuřimi, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2015, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná, z toho dva členové musí být radní. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh členů komise a náhradníků 
 
Přijaté usnesení: 213/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil v 15,16 hod. Ing. L. Tomšů – jednatel společnosti Centrum technických služeb 
Kuřim, s. r. o. 
 
 
 

18. Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla se 
zametací nástavbou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 144/2015 ze dne 25. 3. 2015 zahájení zadávacího řízení na 
výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 10. 4. 2015 do 08,00 hod., předložilo své 
nabídky 5 uchazečů. 
Dne 10. 4. 2015 v 09,00 hod. proběhlo zasedání hodnotící komise. 
 
Komise ve složení: 
Mgr. Ladislav Ambrož - předseda komise 
Jan Herman - místopředseda komise 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - člen komise 
Ing. Rostislav Hanák - člen komise 
Ing. Ladislav Tomšů - člen komise - pracovník zajišťujícího odboru 
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
 
HANES s. r. o., U Albrechtova vrchu 1157 / 7, Praha  4.498.600 Kč 
A-TEC s. r. o., Příborská 2320, Frýdek-Místek   4.444.900 Kč 
FARID COMERCIA s.r.o., Hradišťská 167, Kněžmost  4.428.900 Kč 
KOBIT spol. s r. o., Rozvojová 269, Praha   4.396.898 Kč 
CROY s. r. o., Plzeňská 2599, Rakovník   5.420.000 Kč 
 
Jako hodnotící kritérium byla stanovena ekonomicky nejvýhodnější nabídka. 
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Zajišťující odbor - Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - hodnocení získaných nabídek 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – hlavním kritériem byla nabídková cena? 
L. Tomšů – nejen cena, ale i doba servisu. Dodávka by měla proběhnout do 150 dní od podpisu 
smlouvy. 
P. Ondrášek – co pro nás znamená nákup tohoto nového vozidla? 
L. Tomšů – nebude muset odmítat zakázky. Práce je více, než má nyní techniky. 
 
Přijaté usnesení: 214/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení 

hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka speciálního vozidla se zametací 
nástavbou právnické osobě KOBIT s.r.o., Rozvojová 269, Praha, IČ 44792247 
a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše uvedenou společností. 

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

19. Rozhodnutí o přidělení zakázky Profesionální travní sekačka 
s mulčováním 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Rada města schválila svým usnesením č. 145/2015 ze dne 25. 3. 20145 zahájení zadávacího řízení 
na výše uvedenou zakázku. K termínu podání nabídek, tj. 10. 4. 2015 do 8 hod., předložili své nabídky 
4 uchazeči. 
Dne 8. 3. 2013 v 10 hod. proběhlo zasedání hodnotící komise. 
Komisí bylo zjištěno, že jedna nabídka nesplnila technické požadavky na vozidlo (ALFA PROFI s.r.o., 
- Záznam usnesení hodnotící komise) 
 
Dále komise ve složení: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - předseda komise 
Mgr. Ladislav Ambrož - místopředseda komise 
Jan Herman - člen komise 
Ing. Rostislav Hanák - člen komise 
Ing. Ladislav Tomšů - člen komise - pracovník zajišťujícího odboru 
 
hodnotila nabídky těchto uchazečů: 
 
GARDEN STUDIO s.r.o., U zoologické zahrady 2, Brno   399.000 Kč 
GARDENTECH s.r.o., Mírová 15, Brno     475.300 Kč 
AGROCAR s.r.o., Na Vápenkách 381/16, Kopřivnice   449.000 Kč 
Jako hodnotící kritérium byla stanovena nejnižší nabídková cena. 
 
Zajišťující odbor - Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. předkládá Radě města Zprávu 
o posouzení a hodnocení nabídek a stanoviska hodnotící komise o výběru dodavatele k rozhodnutí 
o přidělení zakázky. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - hodnocení získaných nabídek 
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Diskuse: 
P. Ondrášek – proč byla vyloučena jedna z nabídek? 
L. Tomšů – nepředložili výpis z Obchodního rejstříku a nesplnili technickou podmínku – nabídli jako 
hnací zařízení klínový řemen. 
 
Přijaté usnesení: 215/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení podle Záznamu usnesení 

hodnotící komise a přiděluje zakázku Dodávka profesionální travní sekačky 
s mulčováním právnické osobě GARDEN STUDIO s.r.o., U zoologické zahrady 2, 
Brno, IČ 60698454 a souhlasí s uzavřením smlouvy s výše uvedenou společností. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
D. Sukalovský – žádá, aby se při dalším blokovém čištění na Podlesí rozdělila tato lokalita na dva dny 
a to z důvodu možné parkování obyvatel v jiné části. 
 
 
Z jednání odešel v 15:23 hod. L. Tomšů. 
 
 
 

3. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 1 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 216/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o smluveném manželském 

majetkovém režimu o zúžení rozsahu společného jmění manželů v zákonném 
režimu“ mezi manž. MVDr. Radovanem Kabešem a MVDr. Jaromírou Kabešovou, 
oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, kterou došlo ke zúžení rozsahu 
jejich společného jmění manželů (mj. družstevní podíl v družstvu Bytové družstvo 
Sv. Ján, spojený s právem nájmu bytu č. 1 v domu na adrese Kuřim, Hojerova 
1468), a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/1 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - panu MVDr. Radovanu Kabešovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nehlasoval: 1 (J. Vlček). 
 
Na jednání se dostavil v 15:25 hod. Bc. Jan Vlček. 
 
 
 

4. Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 832/8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Emil Sadílek a paní Miluše Sadílková, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim jsou společnými 
nájemci bytové jednotky č. 832/8 umístěné ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 
v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou - do 30. 4. 2015. 
Rozsudkem Okresního soudu Brno - venkov, jednací číslo 34 C 153/2014-17 ze dne 13. 8. 2014 bylo 
manželství rozvedeno. Rozhodnutí nabylo právní moci dne 6. 9. 2014. 
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Prohlášením ze dne 13. 4. 2015 paní Miluše Sadílková prohlásila, že ke dni 1. 5. 2015 opustí 
společnou domácnost, kterou vedla s bývalým manželem Emilem Sadílkem. Souhlasí, aby se 
výlučným nájemcem bytové jednotky č. 832/8 stal pan Emil Sadílek. 
Nájemní smlouva byla se společnými nájemci uzavírána na dobu určitou tří měsíců. Nová nájemní 
smlouva s panem Emilem Sadílkem bude i nadále uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu 
určitou tří měsíců. 
 
Přijaté usnesení: 217/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Emilem Sadílkem, 

trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytu č. 832/8 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 831, 832 v ul. 
Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1849, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 7. 2015 za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Gabriela Danihelová – odložení žádosti o pronájem bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Gabriela Danihelová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je od roku 2005 v evidenci žadatelů 
o pronájem obecního bytu. Paní Danihelová byla od té doby několikrát zařazena do pořadníku 
žadatelů o byt, mezi lety 2010 - 2013 nebyla zařazena do žádného pořadníku. V roce 2014 byla 
zařazena do pořadníku č. 34 a následně i do pořadníku č. 35, který je nyní aktuální. 
Paní Danihelová se v loňském roce zúčastnila jednoho výběrových řízení, neuspěla však a obecní byt 
nezískala. 
 
Dne 23. 3. 2015 proběhlo výběrové řízení na obsazení bytové jednotky č. 820/1, 1+1, umístěné 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 820 v ul. Zborovská a č. p. 821, 822, a 823 v ul. nám. 
Osvobození postaveného na pozemku parc. č. 1836, vše v obci a k. ú. Kuřim. Paní Danihelová byla 
doporučeným dopisem pozvána k výběrovému řízení, do dne konání výběrového řízení si však 
pozvánku na podatelně městského úřadu nevyzvedla, ač jí byla do poštovní schránky vhozena výzva 
k vyzvednutí. OMP má na paní Danihelovou pouze telefonní kontakt, v den konání výběrového řízení 
OMP zkoušel paní Danihelové telefonovat, avšak bezúspěšně. 
Neúčastí na VŘ naplnila ustanovení čl. 5, odst. 5) Pravidel Města Kuřim č. 1/2012, o volných bytech 
v majetku města a bytových náhradách (dále jen „pravidla“), který zní: 
5) Žádost žadatele, jenž nabízený byt odmítl nebo se k výběrovému řízení nedostavil osobně ani 
prostřednictvím svého zplnomocněného zástupce, bude odložena a po dobu 2 let nebude žadatel do 
pořadníku zařazován. Výjimku z tohoto ustanovení uděluje na základě písemné žádosti rada města 
svým usnesením. 

OMP přípisem ze dne 25. 3. 2015 oznámil paní Danihelové odložení její žádosti o pronájem bytu 
a nezařazování do pořadníku žadatelů o byt po dobu 2 let. Současně byla poučena o možnosti 
požádat radu města o udělení výjimky z výše uvedeného ustanovení Pravidel města Kuřimi č. 1/2012. 
Dne 15. 4. 2015 této možnosti využila a požádala, aby její žádost o pronájem bytu nebyla odložena 
a aby byla i nadále zařazována do pořadníku žadatelů o byt. Ve své žádosti uvádí, že o konaném 
výběrovém řízení nevěděla. Zásilku si na podatelně nevyzvedla, protože žádnou výzvu k vyzvednutí 
dopisu nedostala. Připouští, že výzvu mohla nedopatřením vyhodit spolu s reklamními letáky. Paní 
Danihelová pracuje ve dvou až třísměnném pracovním poměru. Doufá, že rada města přihlédne i ke 
skutečnosti, že má žádost o pronájem bytu evidovanou už více než 10 let. 
 
OMP dává radě města ke zvážení udělení požadované výjimky. 
 
Návrh usnesení: RM uděluje výjimku z ustanovení v Čl. 5 odst. 5) Pravidel Města Kuřimi č. 1/2012, 

o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, paní Gabriele 
Danihelové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a schvaluje zařazení žádosti 
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o pronájem bytu paní Gabriely Danihelové do následujícího pořadníku žadatelů 
o pronájem obecního bytu. 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

6. Kácalová Petra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Petra Kácalová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádala o pacht části pozemku parc. č. 
1594 k. ú. Kuřim o výměře 56 m

2 
-
 
zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 862-865 ul. Jungmannova“ 

v Kuřimi. Jedná se o volnou zahrádku. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 1594 k. ú. Kuřim. Výše pachtovného 
u pozemků využívaných jako zahrádka činí 2,- Kč/m

2
/rok (usnesení RM 66/2014 ze dne 19. 2. 2014). 

 
Diskuse: 
D. Holman – žádá umístit odkaz na webu města s nabídkou volných zahrádek. 
P. Ondrášek – nabídku aktualizovat k datu změny. 
 
Přijaté usnesení: 218/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1594 k. ú. 

Kuřim o výměře 56 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 862-865 ul. 

Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok Petře Kácalové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 

Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, uzavřel dne 23. 2. 2015 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 59/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování 
č. 2015/O/0007, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi na dobu určitou do 30. 4. 2015. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 219/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 7. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad Oslavou, uzavřela dne 
23. 2. 2015 s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 60/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu 
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o ubytování č. 2015/O/0008, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi na dobu určitou do 30. 4. 2015. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 220/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 675 71 Náměšť nad 
Oslavou, ve věci užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. 
Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 7. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Richter Pavel – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 23. 2. 2015 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 61/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0009, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi na 
dobu určitou do 30. 4. 2015. 
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 221/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0009 

s Pavlem Richterem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 7. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Jan Krich – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 23. 2. 2015 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 62/2015 ze dne 18. 2. 2015 nájemní smlouvu č. 2015/O/0010, jejímž 
předmětem je pronájem lůžka v chatě v lokalitě Zlobice do 30. 4. 2015. Jelikož jmenovaný nemá 
nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku souhlasí s prodloužením smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování do 31. 7. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 222/2015 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2015/O/0010 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 7. 
2015. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15,37 hod. P. Ondrášek. 
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Přijaté usnesení: 223/2015 - RM pověřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích v platném znění, odbor majetkoprávní rozhodováním o uzavírání, 
prodlužování a ukončování smluv ve věci pachtu pozemků užívaných jako 
zahrádka. Vyhrazuje si rozhodovat ve sporných případech, žádosti více zájemců 
a o výpovědi pachtovní smlouvy ze strany propachtovatele. 

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

11. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Dlouhá, T spojka NN, Škrob, p. č. 4803“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala Městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Dlouhá, T spojka NN, Škrob, p. č. 4803“. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 4803 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 4953 v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 224/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 4953 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podlesí, sm. NNk, Jursa, p. č. 3204/101“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala Městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, Jursa, p. č. 3204/101“. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 3204/101 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 3204/102 v k. ú. 
Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
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budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 225/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 3204/102 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

13. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, ul. Vojtova, sm. NNk, Pavlík, p. č. 2346“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, ul. Vojtova, sm. NNk, Pavlík, p. č. 2346“. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 2346/2 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2053 v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
 
Na jednání se vrátil v 15:39 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 226/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 2053 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod 
Zárubou VN, TS, NN“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvy o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Pod Zárubou VN, TS, NN“.  
Jedná se o stavební úpravu sítě VN, NN na ulici Komenského, Pod Zárubou a Popkova. 
Stavební úprava sítě VN bude spočívat v náhradě nadzemního holého vedení VN novým zemním 
kabelovým vedením, které bude vyvedeno z nové kioskové trafostanice. Stávající nadzemní holé 
vedení včetně sloupové trafostanice a sloupů bude demontováno.  
Stavební úprava sítě NN bude spočívat v náhradě stávajícího holého nadzemního vedení NN do 
nového zemního kabelu NN - vizte příloha A, B. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2086/1, 2087, 
2206, 2222/1, 2254, 2255, 2256, 2257, 2291/1, 2311 a 2258 vše v k. ú. Kuřim. Na základě výše 
uvedeného je potřeba k pozemkům města zřídit věcné břemeno. Protože pozemek parc. č. 2258 k. ú  
Kuřim je v katastru nemovitostí zapsaný na listu vlastnictví č. 7071 (svěřený majetek města ZŠ 
Tyršova) předkládá OMP ke schválení dvě smlouvy - vizte příloha C, D. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
40.000 Kč a 10.000 bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
 
Přílohy: A – situace 

B - situace 
C - smlouva 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 227/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 
370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy 
na pozemcích parc. č. 2086/1, 2087, 2206, 2222/1, 2254, 2255, 2256, 2257, 
2291/1 a 2311 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o 
zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 
40.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14/1. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod 
Zárubou VN, TS, NN“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 228/2015 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemku parc. č. 2258 v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 7071. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě 
budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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15. Oprava havárie kanalizace ul. Tyršova "u sokolovny" - zrušení 
usnesení č. 165/2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení rady města Kuřimi ze dne 25. 3. 2015, č. 165/2015. 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská - SO 02 Kanalizace 
v ul. Tyršova (u sokolovny)" souhlasila rada města Kuřimi s uzavřením Dodatku č. 1, ke smlouvě o dílo 
2014/D/0098, se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
z důvodu 
- změny trasy kanalizace (oproti původnímu předpokladu) 
- výměny stávajících plastových trub za nové kameninové 
- z toho vyplývajícího přípočtu víceprací a odpočtu méněprací 
- prodloužení doby plnění. 
 
V průběhu stavby, po odkrytí plastového potrubí, bylo zjištěno, že jsou na stávající stoku napojeny dvě 
přípojky (nejspíše od dešťových vpustí, odvádějící vody z nedalekého parkoviště). Při předložení 
příspěvku do RM 25. 3. 2015 se v rozpočtu s těmito přípojkami nepočítalo. Z důvodu správného 
technického napojení na stoku dle platných standardů pro kanalizační sítě došlo v průběhu stavby, 
v nezbytně nutné délce, k jejich výměně. Upravený návrh dodatku ke smlouvě o dílu je dalším bodem 
jednání. 
 
Přijaté usnesení: 229/2015 - RM ruší usnesení č. 165/2015 ze dne 25. 3. 2015 ve věci dodatku č. 1 

ke smlouvě o dílo 2014/D/0098 se společností TOPSTAV s.r.o. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15/1. Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – 
dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ žádá odbor 
investiční o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2014/D/0098, z důvodu změny trasy kanalizace 
oproti původnímu předpokladu. 

 
Předmětem dodatku je: 
 
1. Změna předmětu plnění oproti projektové dokumentaci u „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova 
(u sokolovny)“, spočívá ve výměně trub DN 300 BEO (18m) a DN 300 PVC (13m) za trouby DN 300 
KAM v celkové délce 21m, a to od stávající šachty u sokolovny po stávající šachtu v zatravněné ploše 
a bez vybudování nové revizní šachty DN 1000 (uvedené v PD). 
 
2. Vícepráce v hodnotě 227.118 Kč bez DPH neobsažené v projektové dokumentaci, a které jsou 
nezbytné k dokončení stavby. 
Jedná se o tyto práce: 

- Hloubení výkopu a rozšíření výkopu v silnici II/385 (cca 9m
2
) 

- Prodloužení pronájmu dopravního značení 
- Hloubení výkopu v zatravněné ploše (úsek stávajících plastových trub v délce 11m) 
- Nákup a položení kameninových trub, podkladový beton, obetonování, pažení, zasypání 

vhodnou zásypovou zeminou, hutnění (úsek stávajících plastových trub v délce 11m) 
- Napojení 2 ks kanalizačních přípojek (práce a materiál) 
- Uvedení zatravněné plochy do stavu dle projektové dokumentace 
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3. Méněpráce v hodnotě 22.534 Kč bez DPH spočívající v odpočtu prací: 
- Odpočet revizní šachty (dno, prstence, poklop, skruže železobetonové, žlab,…) 

 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   514.899 Kč bez DPH  623.028 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1  719.483 Kč bez DPH  870.575 Kč vč. DPH 

 
4. Změna doby plnění.  
Dle smlouvy je dílčí plnění v ul. Tyršova do 14 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 
30. 3. 2015 a v ul. Tišnovská do 19 kalendářních dnů ode dne předání staveniště, tedy do 4. 4. 2015. 
Dle návrhu v dodatku bude dokončeno a předáno v ul. Tyršova do 25 kalendářních dnů ode dne 
předání staveniště, tedy do 10. 4. 2015 a v ul. Tišnovská do 38 kalendářních dnů ode dne předání 
staveniště, tedy do 23. 4. 2015 (pokud zástupci města Kuřimi neodsouhlasí opravu kanalizací ve 
frekventované silnici současně). 
 
Přílohy: A - Dodatek č. 1 

B - rozpočet 
C - situace 
D - posudek spol. BVK 

 
Přijaté usnesení: 230/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0098 na akci „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
který spočívá ve změně předmětu plnění, odpočtu méněprací, přípočtu víceprací 
a ve změně doby plnění u „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, zadávací řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI, Peřinová 
 
Zadavatelem výběrového řízení je Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace, 664 34 Kuřim, zastoupená ředitelem Mgr. Stanislavem Plchotem. Akce je 
hrazena z investičního fondu ZŠ Tyršova, čerpání prostředků schválila RM dne 25. 2. 2015. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky byla stanovena zadavatelem ve výši 330 tis. Kč bez DPH. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o 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. Stanislav Plchot   Mgr. Tamara Martyninková 
2. PaedDr. David Holman  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Rostislav Hanák   Ing. Petr Němec 
4. Alena Hermanová   Martina Dudáková 
5. Ing. Hana Němcová   Ing. Silvie Ondrášková 
 
Zapisovatelka: Silvie Peřinová (město Kuřim), Martina Dudáková (ZŠ Tyršova). 
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Přílohy: A - výzva 
B - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 231/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 

zakázky malého rozsahu „ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat“, dále schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
J. Vlček – myslí si, že by se měly evidovat klady a zápory práce ředitelů, jako podklad pro budoucí 
udělování odměn. 
 
 
 

17. Zrušení usnesení č. 202/2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Wellness Kuřim požádalo RM o schválení investice ve výši 228.630 Kč vč. DPH na pořízení a instalaci 
dvou komínových optimalizátorů eCOMAT k technologické optimalizaci spalinové cesty od výrobce, 
společnosti KN environment s.r.o. 
Vzhledem k výhradnímu zastoupení dané technologie na našem trhu byla objednávka vystavena 
přímo na výhradního dodavatele F. E. M Full Energy Management s.r.o. 
Dodávka od uvedeného dodavatele by však byla pro město daňově nevýhodná, proto OI doporučuje 
zrušit usnesení č. 202/2015 a zakázku zadat u výrobce. 
 
Přijaté usnesení: 232/2015 - RM ruší usnesení č. 202/2015, kterým schválila investici na pořízení 

a instalaci dvou komínových optimalizátorů eCOMAT ve výši 228.630 Kč vč. DPH 
pro Wellness Kuřim od společnosti F. E. M Full Energy Management s. r.o., 
IČ 03567583, se sídlem Sokola Tůmy 1099/1, Hulváky, 709 00 Ostrava. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17/1. Wellness Kuřim - komínový optimalizátor eCOMAT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Wellness Kuřim žádá RM o schválení investice ve výši 228.630 Kč vč. DPH na pořízení a instalaci 
dvou komínových optimalizátorů eCOMAT k technologické optimalizaci spalinové cesty od výrobce, 
společnosti KN environment s.r.o. 
Roční technologická úspora plynu by měla dle dodavatele této technologie činit 10 %. Návratnost 
investice je cca 1 rok. Prostředky budou použity ze schváleného rozpočtu ORG 1048 000 000 
WELLNESS  IA - 15. Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o výrobek vyvinutý a exkluzivně vyráběný 
společností KN environment s.r.o., bude objednávka vystavena přímo na výrobce bez výběrového 
řízení. 
OI doporučuje radě města schválit investici a objednat zakázku bez výběrového řízení. 
 
Přílohy: A - prohlášení výrobce 
 
Přijaté usnesení: 233/2015 - RM schvaluje investici na pořízení a instalaci dvou komínových 

optimalizátorů eCOMAT ve výši 228.630 Kč vč. DPH pro Wellness Kuřim od 
společnosti KN environment s.r.o., IČ 28585747, se sídlem Svatoplukova 908/1, 
784 01 Litovel, který je exkluzivním výrobcem zařízení. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 



 
 

 

15 

 

20. Schválení použití znaku města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 14. 4. 2015 byla doručena žádost Vězeňské služby České republiky, Věznice Kuřim, Blanenská 
1191, 664 34 Kuřim týkající se schválení použití znaku města Kuřimi, který by byl součástí rukávového 
znaku určeného pro příslušníky VS ČR, Věznice Kuřim. 
V příloze je předložena žádost včetně vizualizace. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí. Věznice nemá souvislost s městem. 
D. Sukalovský – znak bude umístěn na uniformách a tyto budou používány pouze při zásazích. 
A. Zimmermannová – podle design manuálu je toto možné, jen bude znak menší. 
 
Přijaté usnesení: 234/2015 - RM schvaluje užití znaku města Kuřimi, jako součást rukávového 

znaku pro příslušníky Vězeňské služby České republiky, Věznice Kuřim, Blanenská 
1191, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Holman). 
 
 

21. Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 4. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vlasta Indrová) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 13. 4. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis č. 3 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
J. Vlček – myslí si, že generel dopravy bude stát spoustu peněz. 
D. Holman – ano, také si myslí, že je to zbytečné. 
D. Sukalovský – to si nemyslí. Všichni, kdo se tím zabývají, řeknou, že je takový dokument potřeba. 
J. Vlček – neměla by si dopravní komise dát úkol věnovat se tento rok řešení dopravních problémů ve 
městě? 
D. Holman – toto komise nevyřeší. Nikdo z jejich členů žádný generel dopravy neviděl. 
D. Sukalovský – vše se musí řešit v souvislostech. Nelze řešit jednotlivé ulice samostatně. 
J. Vlček – musí být generel zpracován firmou? Asi to bude stát spoustu peněz. 
L. Ambrož – nemusí, ale musí ho zpracovat někdo, kdo tomu rozumí. 
J. Vlček – nemusíme na generel dopravy spěchat. Nechme komisi dopravy, aby se tím zabývala. 
D. Sukalovský – generel dopravy mají všechna větší města, i města velikosti Kuřimi. 
P. Ondrášek – generel dopravy je jen jakýsi kompromis, který v dané době staví proti sobě 
protichůdné věci, ale ty se v čase mění a myslí si, že nikdy nebude domyšlený. Problémy by se měly 
řešit v době, kdy nastanou. Generel dopravy může být teoreticky potřebným dokumentem, pokud 
budeme žádat zase o nějaké dotace, ale ne když máme konkrétní problémy, měli bychom je řešit 
hned a ne se odvolávat na generel. 
D. Holman – nutně nepotřebujeme generel dopravy. Než bude zpracován, bude dopravní situace 
v dané lokalitě jiná. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Holman – navrhuje umístit v těchto ulicích (Husova, Úvoz, Luční) omezení rychlosti na 30 km/ hod. 
Zákaz průjezdu nic neřeší. 
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Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Sukalovský – na příštím jednání předloží projekty. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3, proti 1 (D. Sukalovský), zdržel se 1 (P. Ondrášek). 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 235/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 4. 

2015 a schvaluje body č. 5, 6 a 7 dle zápisu v příloze a v bodě 2 umístění značky 
30 km/hod. na ul. Husova. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

22. Rozpočtové opatření č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OMP žádá o provedení rozpočtového opatření. 
 

1. rekonstrukce RD Luční - 240 tis. Kč - rodinný dům o velikosti 3+1 v ul. Luční č. p. 740, Kuřim. 
V současné době je dům ve stavu nevhodném k obývání. Ze strany vedení města byl na OMP 
vznesen požadavek, aby byla provedena nezbytná rekonstrukce RD tak, aby bylo možné RD 
využívat opět pro bydlení. OMP provedl prohlídku objektu s odbornou firmou. Práce by 
spočívaly ve zprovoznění topné soustavy vč. pořízení kotle, nové elektroinstalaci, zateplení 
podhledu stropů, zbudování nové koupelny, výměny oken. OMP chce použít některá zařízení 
z objektu kulturního domu (WC, umyvadlo, topná tělesa…). Odhad nákladů rekonstrukce činí 
cca 350.000 Kč. Navýší se ORG 1031000000 - Bytové hospodářství - opravy. 

 
2. navýšení rozpočtu ORG 9012000000 - Bytové hospodářství - Správa bytů MSBK - služby el. 

energie, plyn - od 01/2015 se platí zálohy v bytě Tišnovská 892 měsíčně 5.500 Kč (2.000 
elektřina, 3.500 plyn). Prosím o navýšení rozpočtu o 75 tis. Kč, nově se platí také neobsazený 
byt hasičské zbrojnice. 

 
RO č. 4 
 
§ 3612 ORG 1031000000 Opravy v bytech  + 240.000 Kč 
§ 3612 ORG 9012000000 Správa bytů MSB    + 75.000 Kč 
§ 6409 Rezerva      - 315.000 Kč 

 
Přijaté usnesení: 236/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města na rok 2015, 

dle zápisu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16,58 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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23. Rozhodnutí o přidělení zakázky - Dodatečné zateplení půdního 
prostoru radnice 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek: C - OI - 2015 - 002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 20. 1. 2015 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla do 500 tis. Kč bez DPH. Výzva byla zveřejněna na webových 
stránkách města dne 9. 3  2015 a sejmuta dne 25. 3  2015. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 
celkem 5 společností. Nabídku odevzdali 3 uchazeči. Na prvním jednání hodnotící komise dne 24. 3. 
2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti nabídek, uchazeč s nejnižší 
nabídkovou cenou byl vyzván k vysvětlení nabídky k položce za provedení pochůzí lávky, přizvednutí 
kabeláže a k doložení dokladu o autorizaci. Dne 7. 4. 2014 proběhlo druhé jednání, na kterém byly 
nabídky hodnoceny. Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě 
města nejvhodnější nabídka od společnosti TEPELNÁ IZOLACE s r.o., č. p. 154, 533 45 Libišany, 
IČ 02234084, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 186.880 Kč vč. DPH. 
OI žádá RM v usnesení o výsledku zadávacího řízení doplnit podmínku uzavření smlouvy po získání 
statického posouzení stávající střešní konstrukce vzhledem k přitížení spodního pásu vazníku od 
izolace, bylo jednáno se společností, která vazník dodávala v roce 2002, ta přislíbila vyjádření již před 
zadávacím řízením, bohužel po několika urgencích se vyjádřili, že posudek nevydají z důvodů 
nedohledání zakázky a výměně výpočtového programu. OI nyní prověřuje možnost přepočtu vazníků 
u dodavatele výpočtového programu. 
 
Přílohy: A – zpráva o posouzení, protokol o otevírání obálek, smlouva o dílo 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:01 hod. J. Vlček. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – nastaly komplikace, musí zadat statické posouzení. 
 
Přijaté usnesení: 237/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice v Kuřimi" a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností TEPELNÁ IZOLACE s r.o., č. p. 154, 533 45 
Libišany, IČ 02234084, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
186.880 Kč vč. DPH, uzavření smlouvy je podmíněno získáním statického 
posouzení přitížení konstrukce krovu. 

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

24. Rozhodnutí o přidělení zakázky - Oprava střechy ZŠ 
Komenského 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Oprava střechy ZŠ Komenského Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OI-2015-002 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM, RO z 20. 1. 2014 (500 tis. Kč) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Předpokládaná hodnota zakázky byla do 200 tis. Kč bez DPH. Výzva byla zveřejněna na webových 
stránkách města dne 1. 4. 2015 a sejmuta dne 14. 4. 2015. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem 
celkem 5 společností. Nabídku odevzdali 3 uchazeči. Na prvním jednání hodnotící komise dne 13. 4. 
2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti nabídek, do 15. 4. 2014 byl vyzván 
uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou k vysvětlení nabídky k položce za impregnaci. Dne 15. 4. 2014 
proběhlo druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od Pavla Pospíchala, sídlem - 664 24, Drásov 358, IČ 60671530, který předložil nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 172.769 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – zpráva o posouzení, protokol o otevírání obálek, smlouva o dílo 
 
 
Na jednání se vrátil v 17:03 hod. J. Vlček. 
 
 
Přijaté usnesení: 238/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava střechy ZŠ Komenského, Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s Pavlem Pospíchalem, sídlo 664 24, Drásov 358, IČ 60671530, který předložil 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 172.769 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

25. Zápis komise stavební 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 13. 4. 2015 proběhlo jednání Komise stavební města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 

- Vybudování nových výukových kapacit ZŠ Jungmannova, Kuřim 
- Novostavba RD na ul. Vojtova, parc. č. 2346 v k. ú. Kuřim 
- Stavební úpravy RD č. p. 136/13, Kuřim 
- Obchodní dům ELPRUM Kuřim - stavební úpravy parc. č. 2076/17 v k. ú. Kuřim 
- Vybudování vjezdů do garáže a k RD na ul. kpt. Jaroše č. p. 748/4, Kuřim-Podlesí 
- Dopravní napojení areálu OKNOSTYL Group s.r.o. na silnici II/385, Kuřim 
- Barevné řešení fasády BD Na Královkách 929-930, Kuřim 
- Oplocení RD na pozemku parc. č. 2442/2 v k. ú. Kuřim 
- Stavební úpravy RD na ul. Legionářská, parc. č. 245 v k. ú. Kuřim 
- Novostavba garáže na ul. Legionářská, parc. č. 246/1 v k. ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – myslí si, že spolupráce na projektu může přinést komplikace. 
J. Vlček – nemůže to ohrozit dotaci? 
S. Bartoš – musíme dodržet parametry, které byly předloženy v žádosti o dotaci. Schůzka 
s projektantem je v pondělí 27. 4. 2015. 
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P. Ondrášek – chce znát harmonogram. Je třeba další kroky uvážit, co znamenají na časové ose ve 
vztahu k dotaci. Co chceme od pracovní skupiny? 
D. Sukalovský – to co se děje je špatně. Pracovní skupina bude hlasem poradním a bude nám jen 
říkat, co stejně víme. 
D. Holman – myslí si, že je zde v tuto chvíli rizikem předpojatost proti projektantovi. 
S. Bartoš – referentka OI zajistila konzultanta z VUT, dnes se nad projektem sešli. Možná se sejdou 
i se šéfem týmu p. Novákem. Dostali jsme podklady pro dotaci a projektant musí přepočítat parametry, 
které jsou závazné. 
D. Sukalovský – navrhuje nyní počkat se zakládáním pracovních skupin. 
S. Bartoš – návrh komise je předložen. Jiné požadavky nepředložila. 
L. Ambrož – hlavně ať nepřijdeme o dotaci. 
P. Ondrášek – s tím souhlasí, je třeba tomu riziku upravit harmonogram. Co se stane, když se ukáže, 
že bude nutné vyměnit projektanta? 
S. Bartoš – nejlépe když rada vybere nového projektanta hned, nebo bude nové výběrové řízení. 
Proběhl výběr ze 14 nabídek. Některé projektanty neznáme, ale jsou tam i takoví, se kterými by se 
dalo spolupracovat. Ti ale překročili nabídkovou cenu. 
D. Holman – musíme postupovat podle směrnice. 
S. Bartoš – u akcí do 2 mil. Kč můžeme oslovit, koho chceme. 
D. Holman – ale musíme tato kritéria nastavit. 
S. Bartoš – pokud bychom oslovili projektanty, které známe, potom by byla spolupráce snadnější. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3, proti 1 (D. Sukalovský), zdržel se 1 (J. Vlček) 
D. Sukalovský – námitky nebyly vypořádány. Uliční čára není dodržena. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Sukalovský – mají předložit 2 varianty. 
 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 9 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 10 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 239/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 4. 

2015 v bodech 1, 5, 6, 7, 8, schvaluje body 2, 3, 4, 9 a 10. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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26. Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - výsledek VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“. Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč bez 
DPH, rozpočtová cena v projektu je cca 519 tis. Kč vč. DPH. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 550 tis. Kč z ORG 1301 000 000. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 30. 4. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných zhotovitelů. 
Prostřednictvím výzvy byla získána nabídka 1 uchazeče. Nabídka prošla kontrolou při otevírání 
obálek, dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídky. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotícím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. 
 
OI provedl porovnání s obdobnou veřejnou zakázkou „Přechod pro chodce na ul. Legionářské u DDM 
v Kuřimi“ z roku 2013, kdy v 1. kole výběrového řízení nebyla podána žádná nabídka, ve 2. kole byly 
podány pouze 2 nabídky, z toho nabídka druhá v pořadí převyšovala rozpočtovou cenu o 100 tis. Kč. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o zakázku menšího rozsahu, ve které se vyskytují práce náročné na 
provádění, je cena v nabídce reálná. 
 
Zajišťující odbor a hodnoticí komise doporučuje Radě města uzavřít smlouvu s uchazečem 
TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660 v celkové hodnotě 519.295 Kč 
vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 
 
Přijaté usnesení: 240/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Přechod 
pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 519.295 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Holman). 
 
 
 

27. ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, projektová dokumentace - ustanovení pracovní 
skupiny 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 8. 4. 2015 předložil projektant Ing. Kala na pracovní schůzce koncept řešení projektu 
vybudování nových výukových kapacit ZŠKJ. Vzhledem k pochybnostem o konstrukčním 
a dispozičním návrhu řešení, byl koncept zařazen na projednání do komise stavební dne 13. 4. 2015 
k získání jejich stanoviska. 
 
Vzhledem k závěrům uvedeným v zápise z jednání komise OI žádá radu města o souhlas 
s ustanovením pracovní skupiny. Pracovní skupina určí další postup přípravy projektové dokumentace 
výše uvedené akce. 
 
Složení pracovní skupiny: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
PaedDr. David Holman 
Stanislav Bartoš 
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Silvie Peřinová 
Ing. Jindřiška Honců 
Ing. Milada Kadlecová 
Ing. arch. Petr Němec 
Vladislav Zejda 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s ustanovením pracovní skupiny na akci ZŠ Kuřim Jungmannova 

vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace ve 
složení dle zápisu. 

 
 
 

28. Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova v Kuřimi - zahájení 
zadávacího řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města na rok 2015 částku 650.000 Kč. 
Vzhledem k upozornění SŽDC, že technický stav nadjezdu nad železniční tratí je nevyhovující, 
zajišťuje OI výběrové řízení na zhotovitele údržby mostu, kterou je město jako vlastník povinno 
provádět. Realizace akce je časově umístěna do období výluk na stavbě SŽDC rekonstrukce 2. koleje 
na trati Brno-Královo Pole - Kuřim ve dnech 15. 6. - 30. 8. 2015, jinak by náklady na výluky v průběhu 
provádění údržby mostu muselo v plné míře hradit město. 
OI zajistil aktualizaci PD a její dopracování do úrovně nezbytné pro zadávací řízení a předkládá radě 
města žádost o souhlas se zahájením zadávacího řízení na zhotovitele veřejné zakázky malého 
rozsahu. Předpokládaná hodnota zakázky je 574.000 Kč bez DPH. Odborem dopravy byl vydán 
souhlas s ohlášením stavby. 
OI doporučuje radě města souhlasit se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky Údržba mostu ev. č. 11-1 ul. Hybešova a schválit výzvu k podání nabídky, návrh SOD 
a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SoD 
C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 241/2015 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Údržba mostu ev. č. 11-1 ul. Hybešova, schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

29. Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM smlouvu s agenturou ARTIME- Karel Jiříček, která zastupuje umělce pana Vlastu 
Redla s kapelou. 
Koncert kapely se uskuteční 22. května 2015 na nádvoří zámku v Kuřimi. Cena koncertu je xxxxxx Kč 
+ DPH (celkem xxxxxx Kč) a bude hrazena z rozpočtu Městské knihovny-společenského centra. 
Vzhledem k ceně koncertu (vyšší než xxxxxx Kč) žádám RM o schválení uvedené smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva 
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Přijaté usnesení: 242/2015 - RM schvaluje uzavření Smlouvy s agenturou ARTIME, pro koncert 
Vlasty Redla s kapelou ve výši xxxxxx Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

30. Pověření OŽÚ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V poslední době dochází v Kuřimi i přes zákaz podomního prodeje stanovený v Tržním řádu 
k opakovanému obtěžování občanů uvedenými aktivitami. V jednom z posledních případů podomní 
prodejci svou činnost neukončili ani po upozornění starosty města a Policie ČR na porušování 
nařízení obce a tím páchání přestupku, resp. správního deliktu. Řešením uvedeného správního deliktu 
navrhujeme pověřit obecní živnostenský úřad, který má tyto aktivity svěřeny i Organizačním řádem 
města Kuřimi, nicméně podle nejnovějších výkladů je vyžadování ještě extra pověření radou města. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – žádá, aby ho p. Šafář kontaktoval. 
 
Přijaté usnesení: 243/2015 - RM pověřuje podle § 102 odst. 2 písm. k) zákona č. 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o obcích), 
Odboru obecní živnostenský úřad, Městského úřadu Kuřim, do působnosti 
projednávání a ukládání pokut za spáchání správního deliktu podle § 58 odst. 4 
zákona o obcích, pokud byly tyto správní delikty spáchány porušením povinností 
vyplývajících z Nařízení města Kuřimi č. 1/2014, kterým se vydává tržní řád, a to 
ode dne 22. 4. 2015) Odbor obecní živnostenský úřad projedná i uvedené správní 
delikty, které byly spáchané přede dnem nabytí účinnosti tohoto Usnesení RM. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

31. Zahájení výběrového řízení na zakoupení užitkového vozidla pro 
CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim potřebuje zakoupit nový užitkový vůz pro pečovatelskou službu na 
rozvoz stravy. Pečovatelská služba denně rozváží stravu klientům dvěma vozidly. Jedno z vozidel je 
Škoda Pickup rokem výroby 2001. Vozidlo je v již nevyhovujícím technickém stavu, objevují se stále 
poruchy. Opravy zatěžují časově provoz pečovatelské služby. Servisní služba doporučila vozidlo 
vyřadit a dále neinvestovat do oprav vzhledem ke stáří vozidla. Vozidlo nepovažuje za bezpečné. 
Z tohoto důvodu ředitelka CSS Kuřim předkládá výzvu k podání nabídek na zakoupení užitkového 
vozidla. Předpokládaná cena užitkového vozidla je do 350.000 Kč včetně DPH. CSS Kuřim bude 
vozidlo hradit z investičního fondu organizace. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh členů 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje jako členy hodnotící komise: D. Sukalovský, M. Bártová, J. Tesařová, 
P. Matějíček a R. Hanák. Náhradníci L. Ambrož, D. Holman, V. Kubíková, S. Bartoš a J. Herman. 
Komise pro otevírání obálek bude ve složení: D. Sukalovský, M. Bártová, J. Tesařová. Náhradníci 
L. Ambrož, P. Matějíček, V. Kubíková a S. Bartoš. 
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Přijaté usnesení: 244/2015 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zhotovení zakázky 
malého rozsahu „Dodávka užitkového vozidla pro Centrum sociálních služeb 
Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení dle návrhu se změnami. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 18:00 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 4. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 4. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 2A- výzva k podání nabídky 
 2B - návrh členů komise a náhradníků 
3 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
4 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 832/8 
5 Gabriela Danihelová – odložení žádosti o pronájem bytu 
6 Kácalová Petra - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
7 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
8 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
9 Richter Pavel – smlouva o ubytování 
10 Jan Krich – nájemní smlouva 
11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Dlouhá, T spojka 

NN, Škrob, p. č. 4803“ 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - smlouva 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, 

Jursa, p. č. 3204/101“ 
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 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, ul. Vojtova, sm. 

NNk, Pavlík, p. č. 2346“ 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - smlouva 
14 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod Zárubou VN, TS, NN“ 
 14A - situace 
 14B - situace 
 14C - smlouva 
 14D - smlouva 
14/1 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Pod Zárubou VN, TS, NN“ 
15 Oprava havárie kanalizace ul. Tyršova "u sokolovny" - zrušení usnesení č. 165/2015 
15/1 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova „u sokolovny“ – dodatek ke smlouvě o dílo 
 15A - dodatek č. 1 
 15B - rozpočet 
 15C - situace 
 15D - posudek spol. BVK 
16 ZŠ Kuřim Tyršova - konvektomat, zadávací řízení 
 16A - výzva 
 16B - návrh smlouvy 
17 Zrušení usnesení č. 202/2015 
17/1 Wellness Kuřim - komínový optimalizátor eCOMAT 
 17A - prohlášení výrobce 
18 Rozhodnutí o přidělení zakázky Dodávka speciálního vozidla se zametací nástavbou 
 18A - protokol o otevírání obálek 
 18B - hodnocení získaných nabídek 
19 Rozhodnutí o přidělení zakázky Profesionální travní sekačka s mulčováním 
 19A - protokol o otevírání obálek 
 19B - hodnocení získaných nabídek 
20 Schválení použití znaku města Kuřimi 
 20A - žádost 
21 Zápis z jednání komise dopravy dne 13. 4. 2015 
 21A - zápis č. 3 komise dopravy 13. 4. 2015 
22 Rozpočtové opatření č. 4 
23 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Dodatečné zateplení půdního prostoru radnice 
 A - zpráva o hodnocení, protokol, smlouva 
24 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Oprava střechy ZŠ Komenského 
 A - zpráva o posouzení, protokol, smlouva 
25 Zápis komise stavební 
 A - zápis komise stavební 13. 4. 2015 
26 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi - výsledek VŘ 
 A - zpráva 
27 ZŠ Kuřim Jungmannova vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

projektová dokumentace - ustanovení pracovní skupiny 
28 Údržba mostu ev. č. 11-1 na ul. Hybešova v Kuřimi - zahájení zadávacího řízení 
 28A - výzva 
 28B - návrh SoD 
 28C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
29 Smlouva o zajištění uměleckého vystoupení 
 29A - smlouva 
30 Pověření OŽÚ 
31 Zahájení výběrového řízení na zakoupení užitkového vozidla pro CSS Kuřim 

31A - výzva k podání nabídky 
32B - návrh členů 


