Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2021 konané dne 18.08.2021
Přítomni:
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta
Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady.
Omluven: Ing. Petr Ondrášek
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož
Starosta zahájil zasedání RM v 14:24 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční
většina. RM je usnášeníschopná.

Program:
1
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11.08.2021
2

Prodloužení smlouvy o ubytování

3

Ubytování v objektu sociálního bydlení - zrušení usnesení

4

EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Horecký, pč. 2416“

5

ČR - Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028 na pozemky
pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka

6

Drobné investice - Kuřim, ul. Pod Zárubou, dodávka hladinoměru H1

7

Smlouva o postoupení smlouvy - akce „Díly za sv. Jánem - VIII. etapa

8

Výsledky hospodaření k 30.06.2021

9

Návrh na personální posílení OF

10

Licenční smlouva - CE - Dodatek č. 2

11

Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ realizace akce

12

Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád

13

„Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová komunikace – změny v průběhu
realizace

14

"Generel dopravy města Kuřim" - zrušení výběrového řízení

15

"Generel dopravy města Kuřim" - odlišný postup zadání veřejné zakázky malého rozsahu
na služby

17

Různé
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11.08.2021
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová)
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Přílohy:

A - plnění usnesení RM

Přijaté snesení: R/2021/0314 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi
ke dni 11.08.2021.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

2. Prodloužení smlouvy o ubytování
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková)
[osobní údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim, uzavřel dne
01.03.2021 s městem Kuřim na základě usnesení [osobní údaj odstraněn] Smlouvu [osobní údaj
odstraněn] , jejímž předmětem je [osobní údaj odstraněn] na ul. [osobní údaj odstraněn] č. p.
[osobní údaj odstraněn] v Kuřimi do 31.08. 2021.
Jelikož [osobní údaj odstraněn] , žádá RM o další prodloužení smlouvy. [osobní údaj odstraněn]
Vzhledem [osobní údaj odstraněn] , doporučují OSVP a OMP smlouvu [osobní údaj odstraněn]
prodloužit o tři měsíce, tj. do 30.11.2021.
Přijaté snesení: R/2021/0315 - RM schvaluje prodloužení Smlouvy [osobní údaj odstraněn]
s [osobní údaj odstraněn] , trvale bytem [osobní údaj odstraněn] , 664 34 Kuřim,
ve věci [osobní údaj odstraněn] na ul. [osobní údaj odstraněn] č. p. [osobní
údaj odstraněn] v Kuřimi do 30.11.2021.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

3. Ubytování v objektu sociálního bydlení - zrušení usnesení
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková)
RM schválila dne 22.07.2021 pod číslem usnesení R/2021/0291 uzavření smlouvy [osobní údaj
odstraněn] OSVP a odbor majetkoprávní (dále jen OMP) doporučují výše uvedené usnesení zrušit.
Přijaté snesení: R/2021/0316 - RM ruší usnesení číslo R/2021/0291 ze dne 22.07.2021 ve věci
poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182
v Kuřimi.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

4. EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Horecký,
pč. 2416“
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
Společnost EG.D, a. s., se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, IČO 28085400 zaslala městu Kuřim
k podpisu Smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, sm. NNk, Horecký, pč. 2416“.
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Mánesova (dále jen „stavba“).
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Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to
parc. č. 2393 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné
břemeno. Rozsah věcného břemene je vyznačen GP č. 3893-4593/2021 – vizte příloha B.
Odbor majetkoprávní (dále jen OMP) zjistil, že investor stavby neuzavřel s městem Kuřim Budoucí
smlouvu o zřízení věcného břemene. Odbor investiční (dále jen OI) však souhlas se stavbou na
městském pozemku dne 13.08.2020 vydal. Vzhledem k tomu, že rozsah věcného břemene má délku
cca 5 m a EG.D, a. s., nabízí náhradu za zřízení věcného břemene ve výši 10.000 Kč bez DPH,
doporučuje OMP Smlouvu o zřízení věcného břemene uzavřít.
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2393 v k. ú. Kuřim v rozsahu
dle geometrického plánu č. 3893-4593/2021, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu
v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Text Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá
OMP v příloze C.
Přílohy:

A - situace
B - GP
C - návrh smlouvy

Přijaté snesení: R/2021/0317 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a
provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s.,
se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, IČO 28085400, jako oprávněného z věcného
břemene v rozsahu dle GP č. 3893-4593/2021 k části pozemku parc. č. 2393 v k.
ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu
ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese
oprávněný z věcného břemene.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

5. ČR - Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028
na pozemky pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
V souvislosti s plánovanou stavbou cyklostezky Kuřim – Lipůvka, dále jen „Cyklostezka“ a na
základě usnesení RM č. 293/2015 ze dne 27.05.2015 byla uzavřena Nájemní smlouva č. 2015/D/0028
na pronájem pozemků pod budoucí cyklostezkou.
293/2015
Rada města schvaluje uzavření nájemní smlouvy na části pozemků parc. č. 2954, 2940/1, 2970,
2
3007/16, 3005/25, 3005/40, 3005/1 a 3016 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 10.686 m s Českou
republikou - Státním pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČO 01312774
na dobu neurčitou dle přílohy.
Dne 25.10.2017 byl usnesením č. 545/2017 schválený Dodatek č. 1 k nájemní smlouvě
č. 2015/D/0028, kterým se upravila výše nájemného.
545/2017
Rada města schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028 na pronájem
pozemků pod stavbou „Cyklostezky Kuřim - Lipůvka“ s Českou republikou - Státním
pozemkovým úřadem, se sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČO 01312774, kterým se v souvislosti
se získáním stavebního povolení upravuje výše ročního nájemného na částku ve výši 160.290 Kč
s roční valorizací.
Nyní, po kolaudaci cyklostezky, byla část pozemků zastavěná cyklostezkou bezúplatně převedena
do vlastnictví města. Město bude ještě potřebovat pozemky pro stromovou alej podél cyklostezky.
Z tohoto důvodu je potřeba uzavřít Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028, kterým se ukončí
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nájem k pozemkům pod cyklostezkou, které již město vlastní a pronajmou se pozemky potřebné
pro stromovou alej. Tyto pozemky budou po kolaudaci stromové aleje zase bezúplatně převedeny
na město Kuřim.
Dodatkem č. 2 budou pronajaty tyto pozemky:
2
část parc. č. 2940/51 o vým. 173 m
2
část parc. č. 2954/2 o vým. 64 m
2
parc. č. 2970/4 o vým. 509 m
2
parc. č. 2970/5 o vým. 206 m
2
parc. č. 2970/7 o vým. 28 m
2
parc. č. 3005/43 o vým. 984 m
2
parc. č. 3005/45 o vým. 364 m
2
parc. č. 3005/49 o vým. 429 m
2
parc. č. 3005/51 o vým. 271 m
2
parc. č. 3005/54 o vým. 370 m
2
parc. č. 3005/56 o vým. 115 m
2
parc. č. 3007/17 o vým. 141 m
2
parc. č. 3007/19 o vým. 56 m vše v k. ú. Kuřim.
Situaci předkládáme v příloze A.
Roční nájemné za pozemky pro stromovou alej včetně inflace činí částku ve výši 59.870 Kč –
vizte př. B.
Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028 předkládá odbor majetkoprávní v př. C.
Nájemné je hrazeno ročně dopředu vždy k 01.10. běžného roku. Dále pronajímatel požaduje vždy
k 01.10. běžného roku zvýšit nájemné o míru inflace vyjádřenou přírůstkem průměrného ročního
indexu spotřebitelských cen vyhlášenou Českým statistickým úřadem za přecházející rok. Ostatní
ustanovení Nájemní smlouvy nejsou Dodatkem č. 2 dotčena.
Přílohy:

A - situace
B - soupis pronajatých pozemků
C - dodatek č. 2

Přijaté snesení: R/2021/0318 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k nájemní smlouvě
č. 2015/D/0028 na pronájem pozemků pro stromovou alej pro cyklostezku Kuřim
– Lipůvka dle přílohy s Českou republikou – Státním pozemkovým úřadem, se
sídlem Husinecká 1024/11a, Praha, IČO 01312774, kterým se upravuje předmět
nájmu a výše ročního nájemného na částku ve výši 59.870 Kč s roční valorizací.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

6. Drobné investice - Kuřim, ul. Pod Zárubou, dodávka hladinoměru H1
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název (předmět) zakázky:
Zajišťující odbor (ZO):

Kuřim, ul. Pod Zárubou, hladinoměr H1
odbor investiční (dále jen OI)

V rámci realizace akce s názvem „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního, výstražného
systému na lokální úrovni“ byl na vodoteč Kuřimka v ul. Pod Zárubou dodán společností Telmo, a. s.,
hladinoměr H1. Tento hladinoměr byl uveden do trvalého provozu dne 30.07.2018. Jedná se o obecně
prospěšné zařízení, které bylo částečně hrazeno z dotací, poskytovatelem dotace bylo Ministerstvo
životního prostředí. Udržitelnost projektu činí pět let od 02.07.2019 do 02.07.2024. Dne 16.07.2021 byl
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tento hladinoměr kolem 4 hodiny ranní odcizen neznámým pachatelem. Odcizení zařízení bylo
nahlášeno na PČR.
Seznam odcizených věcí: Ultrazvukový hladinoměr ULM-53N-02-I vč. výložníku a sloupku,
Komunikační AWSN jednotka typu MASH sít + anténa + ochranná skříň vč. kabelového vedení,
solární panel, kotvící a montážní materiál (žározinková povrchová úprava), LiFePo4 - Akumulátor
12Ah/12V vč. zdroje pro automatické nabíjení.
Předpokládaná cena nového hladinoměru je stanovena na základě průzkumu trhu ve výši 91.000 Kč.
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006 Drobné investice.
Přijaté snesení: R/2021/0319 - RM schvaluje vyčlenění částky 95.000 Kč z ORG 1006 „Drobné
investice“ na dodávku a montáž odcizeného zařízení, hladinoměru H1,
umístěného před odcizením na vodoteči Kuřimka v ul. Pod Zárubou.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

7. Smlouva o postoupení smlouvy - akce „Díly za sv. Jánem - VIII. etapa
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh smluv s názvem „Smlouva o postoupení
smlouvy“, ve kterých postupují manželé [osobní údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn]
svá práva a povinnosti na postupníka, a to společnost PRO VAS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 61200 Brno, IČO 08259640, které byly uzavřeny před
vydáním vyjádření města Kuřimi k realizaci stavby s názvem „Díly za sv. Jánem - VIII. etapa“
a souvisí s převodem inženýrských sítí po vydání kolaudačního souhlasu do majetku města Kuřimi.
Postupitelé (původní vlastníci pozemků) postupují svá práva a povinnosti na postupníka (nového
vlastníka pozemků).
V roce 2018 byly uzavřeny mezi investorem VIII. etapy a městem Kuřimí tyto Smlouvy o smlouvě
budoucí:
2017/B/0049
veřejné osvětlení
ZM usn.č. 308/2018 dne 13.06.2018
2017/B/0034
vodovodní řady
ZM usn.č. 1047/2017 dne 23.05.2017
2017/B/0048
dešťová kanalizace
ZM usn.č. 1049/2017 dne 23.05.2017
2017/B/0047
splašková kanalizace
ZM usn.č. 1048/2017 dne 23.05.2017
2017/B/0040
komunikace, zpevněné plochy ZM usn.č. 1050/2017 dne 23.05.2017
Dále je předmětem smlouvy prodloužení termínu uzavření kupních smluv mezi prodávajícím
a kupujícím ve výše uvedených Budoucích smlouvách, a to do 30.06.2022. V ostatním zůstávají
Budoucí smlouvy nezměněny.
Přílohy:

A - dešťová kanalizace
B - splašková kanalizace
C - veřejné osvětlení
D - vodovodní řady
E - komunikace, zpevněné plochy

Přijaté snesení: R/2021/0320 - RM schvaluje uzavření Smluv o postoupení smlouvy k akci
s názvem „Díly za sv. Jánem - VIII. etapa“, ve kterých postupují manželé [osobní
údaj odstraněn] a [osobní údaj odstraněn] svá práva a povinnosti na
postupníka, a to společnost PRO VAS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem
Božetěchova 2826/36, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO 08259640, týkající
se budoucích smluv č. 2017/B/0049, 2017/B/0034, 2017/B/0048, 2017/B/0047
a 2017/B/0040, ve věci převodu stavebních objektů veřejného osvětlení,
vodovodních řadů, dešťové kanalizace, splaškové kanalizace, komunikace
a zpevněných ploch.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).
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8. Výsledky hospodaření k 30.06.2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka)
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.06.2021.
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.06.2021 činily 163.606.763,33 Kč, výdaje města po konsolidaci
činily 116.650.160,87 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně
46.956.602,46 Kč.
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu
a je za 1. pololetí roku 2021 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy
převyšujícími výdaje.
Příjmy:
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 57,40 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související
s pandemií COVID 19, převyšují plněním v roce 2020 o 8,5 mil. Kč, což souvisí především s vysokým
inkasem DPH a daně z příjmů právnických osob, naopak propad je u daně z příjmů fyzických osob.
Výdaje:
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 35,92 % (32,12 % vč. rezervy) a je ovlivněna čerpáním
především u „investičních akcí“, které je na úrovni 13,52 %. Provozní výdaje jsou čerpány z 51,03 %
(42,59 % vč. rezervy). Vizte podrobnější rozbory dle ORG.
Přílohy:

A - příloha

Přijaté snesení: R/2021/0321 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města
Kuřimi k 30.06.2021, s přebytkem hospodaření ve výši 46.956.602,46 Kč.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

9. Návrh na personální posílení OF
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková, Ing. Aleš Varmužka)
V roce 2020 byl v Kuřimi spuštěn systém radarového měření rychlosti automobilů, který s sebou mimo
výnosů z pokut přináší i zvýšenou administrativní činnost ze strany městského úřadu. Oddělení
přestupků bylo posíleno o jednoho přestupkáře formou dohody o pracovní činnosti, nicméně nemalá
administrativní zátěž dopadá i na odbor finanční. Ke dni 09.08.2021 je v systému DDP (evidenční
software pro správu pohledávek) evidováno cca 13.100 případů udělení pokuty (radary), výnosy
k tomuto datu jsou cca 7,3 mil. Kč. Účtárna zpracovává denně až 50-ti stránkové výpisy plateb, což je
až 10–ti násobný položkový nárůst oproti předcházejícím obdobím. Mnozí poplatníci navíc neuvádí
kompletní údaje pro jednoduché zaúčtování, velké množství plateb musí být ověřováno oddělením
přestupků, což práci zpomaluje a komplikuje. Z těchto důvodů odbor finanční (dále jen OF) žádá
o navýšení počtu pracovních míst na odboru o 1. V případě schválení tohoto požadavku nebude nutné
fyzicky přijímat nového zaměstnance, protože se po rodičovské dovolené vrací Ing. M. Hamerníková,
která se vrátí k agendě místního poplatku za odpady a na novou pozici by přešla J. Oplatková, která
ji do 31.08.2021 zastupuje a agendu radarů již vykonává.
Na jednání se v 14:34 hod dostavil Ing. A. Varmužka - vedoucí odboru finančního.
Z jednání odešel v 14:40 hod Ing. A. Varmužka.
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Přijaté snesení: R/2021/0322 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta Odboru
finančního Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 82 a to od 01.09.2021,
dle zápisu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

10. Licenční smlouva - CE - Dodatek č. 2
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný)
Dne 15.09.2020 Rada města č.29 ze dne 15.09.2020 schválila usnesením č. 362/2020 nákup licenční
smlouvy CE - MP Manager na dobu určitou do 31.12.2020 na odzkoušení všech součástí systému
Městskou policií Kuřim (dále jen MPK). Licenční smlouva k uvedenému systému se poté ještě radou
města č.36 ze dne 23.12.2020 usnesením č.495/2020 prodlužovala dodatkem č.1 na dobu určitou
do 30.07.2021. Nyní je Radě města předkládán ke schválení dodatek č.2 k licenční smlouvě –
CE MP Manager. Uvedený dodatek řeší provoz uvedeného systému za stejných podmínek jako
doposud na dobu neurčitou s výpovědní šestiměsíční výpovědní lhůtou kterékoliv ze smluvních stran.
Název (předmět) zakázky:
Licenční smlouva CE - MP Manager_
Evidenční číslo v knize zakázek:
IV-KÚ-2021-001
Zajišťující odbor (ZO): kancelář úřadu (dále jen KÚ)
Důvodová zpráva:
V dnešní době, městské a obecní policie, na základě činností vyplývajících ze zákona 553/1991 Sb.,
o Obecní policii, musí vést evidence činnosti, a to jak z důvodu informačních - pro každoroční
vytváření statistiky činnosti městské policie pro MV, tak i z důvodu jejich každodenní činnosti, kdy
odhaluje a následně řeší protiprávní jednání, zejména na úseku přestupků. Dále také předkládá na
žádost vedení obce statistiky kriminality a výkaz své činnosti. Neopomenutelný přínos takovéto
evidence je i v oblasti zjišťování recidivy pachatelů této protiprávní činnosti a následnému ukládání
sankcí za přestupky apod. V posledních několika letech také přibyly obecním policiím i oprávnění
vstupu do různých evidencí a registrů (evidence motorových vozidel, registr řidičů, evidence obyvatel,
registr přestupků apod.), které je obecní policie čím dál častěji nucena využívat v rámci své
každodenní činnosti.
Mezi hlavní úkoly obecní (městské policie) zejména patří:
a) přispívá k ochraně a bezpečnosti osob a majetku,
b) dohlíží na dodržování pravidel občanského soužití,
c) dohlíží na dodržování obecně závazných vyhlášek a nařízení obce,
d) se podílí v rozsahu stanoveném tímto nebo zvláštním zákonem na dohledu na bezpečnost
a plynulost provozu na pozemních komunikacích,
e) se podílí na dodržování právních předpisů o ochraně veřejného pořádku a v rozsahu svých
povinností a oprávnění stanovených tímto nebo zvláštním zákonem činí opatření k jeho obnovení,
f) se podílí na prevenci kriminality v obci,
g) provádí dohled nad dodržováním čistoty na veřejných prostranstvích v obci,
h) odhaluje přestupky a jiné správní delikty, jejichž projednávání je v působnosti obce,
i) poskytuje za účelem zpracování statistických údajů Ministerstvu vnitra (dále jen „ministerstvo“)
na požádání údaje o obecní policii.
Městská policie Kuřim (dále jen MPK) používala na začátku svojí činnosti pouze ručně psanou
písemnou evidenci činnosti, která byla z hlediska poskytování vyžadovaných informací, velice
problematická. Potřebná data bylo nutné shromažďovat ručně a následně vkládat do tabulek, grafů
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či přepisovat do statistik. Nicméně s ohledem na neustálý vývoj systému práce obecních policií,
přibývajícím oprávněním, zvyšujícím se požadavkům na administraci atd., je v dnešní době tento
systém již zcela nedostatečný. Proto jsme se začali zabývat otázkou, jaký informační a evidenční
systém pro naší MPK pořídit, aby plně vyhovoval současným podmínkám a požadavkům na práci
strážníků. Z produktů, které jsou v této oblasti na našem trhu nabízeny (specifikace práce obecní
policie se odráží i ve velmi omezené nabídce takovýchto produktů), jsme se podrobněji zajímali o tři,
respektive čtyři informační systémy. Těmito produkty byly: Informační systém VERA Radnice
(společnost VERA), Informační systém MIMIS (Ing. Alexandr Milichovský) a Informační a evidenční
systém MP Manager (společnost FT Technologies a. s.). Posledním produktem byl stávající systém
DERIK (společnost A-Plus). Se všemi dodavateli jsme jednali a s jejich nabízenými systémy se měli
možnost podrobněji seznámit.
Nicméně z posledně jmenovaného produktu DERIK jsme se rozhodli upustit a to zejména z důvodu,
že nenabízí zdaleka takové možnosti, jako ostatní produkty (nemožnost vytváření statistik pro MV,
nemožnost tvorby „teplotních map kriminality“, uživatelsky méně přehledné a příznivé pracovní
prostředí, atd. Podobně tomu bylo i u systému MIMIS, kde jsme navíc po jednání s dodavatelem
nabyli dojmu, že celý systém je spíše ve vývoji a některé otázky týkající se praktických funkcí, nám
nebyly dodavatelem uspokojivě zodpovězeny. Ve finále jsme se tedy rozhodovali mezi systémem
VERA a MP Manager. Velkým přínosem v rozhodování pro nás byly i reference od kolegů z jiných
městských a obecních policií po celé ČR. Na produkt společnosti VERA jsme od uživatelů slyšeli
spíše negativní připomínky. Jednak nám bylo v řadě případů řečeno, že tento produkt pro potřeby
obecních policií je spíše jakýmsi doplňkem informačního systému VERA Radnice a je používán spíše
obcemi, kde je produkt VERA Radnice již používán obecním nebo městským úřadem. Dále jsme
dostali informace, že jakákoliv implementace nových požadavků (přístup do nové evidence, propojení
s produkty (softwary) jiných společností je jednak problematický a jednak je vždy společností VERA
zpoplatněn. Jedním z dalších důležitých argumentů bylo i to, že každý uživatel tohoto systému je
vázán na jednu licenci, která je samozřejmě také zpoplatněna. Tvorba statistik je v systému také
mnohem složitější než v jiných systémech (zejména MP Manager) a velkou „bolestí“ systému je prý
i jeho častá poruchovost. Zkrátka negativních zkušeností (nikoliv pouhých nepodložených názorů) na
tento produkt bylo více než dost.
Reference od uživatelů MP Managera byly vesměs kladné a o nesporných kvalitách tohoto produktu
svědčí i fakt, že v současné době je tento systém používaný na cca 90-ti obecních a městských
policiích v celé ČR. Nicméně stojí i za zmínku to, že tento produkt je používaný i kolegy z městských
policií na Slovensku a nově také i v Polsku. Co se týká královéhradeckého kraje, je tento systém
využíván například MP Broumov, Červený Kostelec, Hradec Králové, Třebechovice pod Orebem,
Kostelec nad Orlicí, Opatovice nad Labem. Dá se tedy říct, že systém MP Manager je využíván nejen
velkými městskými policiemi, ale i menšími městskými a obecními policiemi. Reference a mapka
uživatelů tohoto produktu je dostupná na webových stránkách společnosti FT Technologies.
Hlavní rysy, které nabízí informační systém MP Manager vyhovují současné práci strážníků. IS MP
Manager je on-line aplikace, která slouží k vytváření a správě elektronických informací o událostech,
které každodenně řeší obecní policie, případně jsou přirozenou a nedílnou součástí její činnosti.
Hlavní rysem systému MP Manager je, že data do něj pořizují všichni strážníci (každý strážník má
přidělený svůj přístupový kód a heslo), především hlídky v terénu, které jsou těmi, kdo nejvíce
přicházejí do styku s událostmi, ať se již jedná o přestupky, trestné činy nebo jiné obecné události.
Informační systém MP Manager využívá možností MS SQL serveru v kombinaci s on-line datovými
přenosy realizovanými prostřednictvím mobilních zařízení obsluhovaných strážníky. Součástí
přenášených dat jsou rovněž GPS souřadnice a fotografie, případně videa z terénu přímo z místa
událostí. Data informačního systému jsou dostupná pro další zpracování jak ze stacionárních PC, tak
mobilních zařízení. Velkou výhodou systému je možnost zpracování statistických údajů pro
ministerstvo vnitra, které systém umí vkládat přímo do tabulek vydaných přímo MV ČR. Dále systém
dokáže vytvářet tzv. Teplotní mapy kriminality a dokonce i vytvářet mapy Předpokládané kriminality
(na základě vyhodnocení dřívějších dat). Dle potřeby je pak možné i to, aby informační systém byl
propojen i s radiovou sítí (radiostanicemi), MKDS (Městský kamerový dohlížecí systém), systémy
a softwary používanými na městském úřadě v Kuřimi případně i dalšími institucemi.
Uvedený produkt zahrnuje kompletní řešení pro potřeby MPK. Má 100% právní podporu dodavatele
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reagujícího na všechny zákonné novely vztahující se k práci městské policie. Firma FT Technologies
také nabízí 24-hod. technickou podporu při vzniku jakékoliv závady při provozu systému.
Proto jsme se po pečlivém uvážení, srovnání obou produktů s ohledem na praktické využití a s
přihlédnutím na současné požadavky při plnění úkolů obecní policie, získané reference a zkušenosti
našich strážníků se systémem, rozhodli pro nákup systému MP Manager ve formě cloud služby. Cena
služby je 12.705 Kč s DPH / měsíc.
MPK si systém MP MANGER měla možnost odzkoušet od října 2020 - července 2021 v rámci
poskytnuté licenční smlouvy na dobu určitou. Dle vyjádření vedoucího strážníka Ing. Huba je systém
plně vyhovující všem požadavkům MPK a to i do budoucna a doporučuje zajištění jeho nasazení do
každodenní činnosti MPK.
Z důvodu výše zmíněných předností systému MP Manger, zajišťující odbor KÚ navrhuje Radě města
Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, článku
9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit nákup systému MP Manager pro MPK ve formě formě
cloud služby od dodavatele FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14
Bohuňovice, IČO 26833620, zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva,
v hodnotě 12.705 Kč vč. DPH / měsíc a to na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou
kterékoliv ze smluvních stran.
Přílohy:

A - dodatek č. 2

Přijaté snesení: R/2021/0323 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9. směrnice
S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zakázku "Licenční
smlouva CE - MP Manager" a schvaluje uzavření dodatku č.2 - Licenční smlouvy
- CE k Informačnímu systému MP Manager od společnosti FT Technologies, a. s.,
se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14 Bohuňovice, IČO 26833620,
zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v hodnotě
12.705 Kč vč. DPH / měsíc a to na dobu neurčitou.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

11. Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce
kanalizace“ - realizace akce
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
Evidenční číslo zakázky:
Veřejná zakázka:

„Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“
VZ-OI-2021-004
sektorová na stavební práce

Jedná se o veřejnou sektorovou zakázku na stavební práce. V souvislosti s již schválenou investiční
akcí „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ odbor investiční ve spolupráci se společností
Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., připravil v roce 2017 projektovou dokumentaci pro rekonstrukci
jednotné kanalizace. Projektová dokumentace byla dokončena a předána městu v srpnu roku 2018.
Stavební povolení bylo vydáno vodoprávním úřadem v květnu roku 2019, tento rok bylo z důvodu
platnosti prodlouženo. Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi
pro tento rok ve výši 7.000.000 Kč.
Rekonstrukci kanalizace je potřeba provádět v koordinaci s realizací kanalizačních přípojek SVJ.
Realizace kanalizačních přípojek pod veřejným prostranstvím napojených na tuto kanalizaci není
součástí stavby kanalizace, SVJ realizuje kanalizační přípojky na své nálady v koordinaci s akcí
města. Vzhledem k provizornímu zapravení výkopu po realizaci kanalizace a přípojek naváže na tuto
akci rekonstrukce zpevněných ploch hrazena v plné výši z rozpočtu města.
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Zveřejnění zakázky a otevírání obálek: Výzva k podání cenové nabídky byla zveřejněna
dne 15.07.2021. Termín pro podání nabídky byl stanoven do 29.07.2021 včetně. Osloveno
bylo 8 společností. Cenovou nabídku podalo 8 společností. Otevírání obálek s nabídkami bylo
provedeno dne 30.07.2021 hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem. Všechny nabídky
prošly prvním kolem posouzení. Seznam přijatých nabídek je vypsán v příloze A - Zprávě o posouzení
a hodnocení nabídek.
Posouzení nabídek: Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné sektorové zakázky byla
nejnižší nabídková cena. Na jednání uskutečněném dne 30.07.2021 od 10:30 hodnotící komise
posuzovala nabídky z hlediska splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách,
provedla kontrolu úplnosti nabídek a došla k závěru, že nabídka společnosti Inženýrské stavby Brno,
spol. s. r. o., se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Medlánky, IČO 41601645, která předložila
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 5.255.192 Kč bez DPH, tj. 6.358.782,32 Kč vč DPH, splnila
požadavky výzvy a je nabídkou ekonomicky nejvýhodnější.
Zakázka v hodnotě 6.358.782,32 Kč je kryta finanční částkou z ORG 1358000000 „Bezručova čtvrť rekonstrukce kanalizace“.
Přílohy:

A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
B - návrh smlouvy

Diskuze:
J. Vlček – zřídit náhradní parkování na travnaté ploše v horní části u KD.
D. Sukalovský – členové rady souhlasí.
Přijaté snesení: R/2021/0324 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě
o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci sektorové veřejné zakázky
s názvem akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ a schvaluje
uzavření Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s. r. o.,
se sídlem Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky, IČO 41601645, která
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 5.255.192 Kč bez DPH,
tj. 6.358.782,32 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

12. Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková)
Město Kuřim má vydané Nařízení města Kuřimi č. 1/2021, kterým se vydává tržní řád. Toto nařízení
schválila RM usn. č. R/2021/0204 dne 12.05.2021.
Dne 25.06.2021 zaslal Krajský úřad Jihomoravského kraje Výzvu ke zjednání nápravy ve věci tohoto
nového nařízení (S-JMK 75461/2021 OKP) s odůvodněním, že nařízení města je v části v rozporu
se zákonem, kdy při jeho tvorbě nebyla řádně uplatněna obecná kritéria tvorby právních předpisů,
resp. že nařízení města je zčásti neurčité, pojmově nepřesné a pro okruh svých adresátů obtížně
srozumitelné. Na základě tohoto konstatování bylo nutné nařízení upravit.
Dále bylo třeba doplnit do nařízení nové plochy, které se povolují pro provoz stánku rychlého
občerstvení, konkrétně část pozemku u obchodního domu Kaufland a část pozemku u OC Zahrádky,
které v nařízení nebyly vymezeny.
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V souvislosti se zákazem podomního a pochůzkového prodeje je nutné dle doporučení JMK
v důvodové zprávě zmínit, že tento zákaz se stanovuje s ohledem na převažující veřejný zájem
spočívající v zajištění bezpečnosti obyvatel města, především pak k ochraně bezpečnosti seniorů.
V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona o obcích zaslalo město Kuřim dne 03.08.2021
na Krajský úřad Jihomoravského kraje žádost o metodickou a odbornou konzultaci ve věci návrhu
nového nařízení. Následně Krajský úřad Jihomoravského kraje zaslal dne 16.08.2021 a 17.08.2021
nové připomínky k návrhu nařízení, které byly následně zapracovány do nového nařízení, tak, aby
byly v souladu se zákonem.
Radě města Kuřimi je nyní předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní
řád, ve kterém jsou připomínky Krajského úřadu Jihomoravského kraje plně zapracovány. Účinnost
nového nařízení nabývá patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení.
Přílohy:

A - nařízení města

Přijaté snesení: R/2021/0325 - RM vydává Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává
tržní řád, s účinností patnáctým dnem po dni vyhlášení.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

13. „Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová komunikace –
změny v průběhu realizace
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana)
Město Kuřim uzavřelo dne 05.10.2018 Plánovací smlouvu o úpravě právních vztahů při výstavbě
obytného souboru Kuřim – Záhoří č. 2018/D/0130 s investorem IMOS development otevřený podílový
fond, se sídlem Pobřežní 620/3, 186 00 Praha, IČO 75160013. Dodatek č. 1 k této plánovací smlouvě
byl pak uzavřen dne 06.03.2019.
V 02/2021 byla zahájena 1. Etapa výstavby – připojovací komunikace.
V průběhu realizace došlo k níže uvedeným změnám oproti projektu, přičemž změna 1 a 2 budou
povolovány jako změna stavby před dokončením.
Přehled změn:
1. Dešťová kanalizace
Změna se týká stavebního objektu SO 410 Odvodnění příjezdové komunikace.
Při stavbě příjezdové komunikace bylo zjištěno, že navržený výústní objekt VO2 není možné
zrealizovat v podobě navržené projektem. Z důvodu jiných výškových poměrů se výústní objekt ocitl
pod upraveným terénem. Byla zvažována možnost pokračovat dál otevřeným korytem, kterým by byla
dešťová voda odváděna do poldru. Otevřené koryto by ale zasahovalo do pozemku, který je v majetku
soukromé osoby. Z tohoto důvodu bylo navrženo zrušení výústního objektu VO2 a dešťová
kanalizační stoka DK2 byla směrem k hrázi poldru prodloužena o novou stokou DK5 z betonových
trub DN 300 m, délky 59 m. Nový výustní objekt VO3 bude proveden z monolitického betonu
zalícovaného do svahu poldru. Pod vyústěním bude zřízen balvanitý skluz z lomového kamene, šířka
skluzu bude 1,20 m. Skluz bude v patě svahu opřen o zapuštěnou patku z lomového kamene.
Do šachty DK101 před vyústěním bude instalována žabí klapka DN 300 mm proti zpětnému vzdutí
vody při naplnění poldru.
Změnu bude povolovat Odbor dopravy. V průběhu stavby byla změna projednávána na kontrolních
dnech stavby.
2. Změna trasy přeložené jednotné kanalizace
Změna se týká stavebního objektu SO 404 Rušená jednotná kanalizace a SO 405 Přeložka jednotné
kanalizace.
Z důvodu nově provedených povrchů komunikací v areálu Sevaronu a Orgapolu, bylo po dohodě
s městem a investorem a po obdržení souhlasného stanoviska obou dotčených firem přistoupeno
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ke změně technického řešení, a to k přeložce 2 úseků jednotné kanalizace na pozemky města.
Změnou dojde zároveň ke zkrácení trasy přeložky. K odpojení od původně projektem navržené trasy
dojde v šachtě S3 a k opětovnému napojení v nově zbudované ŠACHTĚ 1, která je umístěna
na stávající řad DN 600 BEO. Nevyužitá kanalizace bude zaslepena dle Standardů města Kuřimi.
Změnu bude povolovat OŽP. V průběhu stavby byla změna projednávána na kontrolních dnech stavby
a předběžně i na BVK.
3. Změna polohy 2 stožárů VO
Dvě změny, které se týkají stavebního objektu SO 207 Vedení VO:
a)Z důvodu nesnadné komunikace s firmou Nábytkár a zároveň z důvodu potřeby správného
nasvětlení přechodu u vjezdu do areálu zmíněné firmy byl proveden posun (cca 3,4m) stožáru svítidla
veřejného osvětlení.
b)
Z důvodu kolize s nadzemním vedením VN a dodržení jeho ochranného pásma, bylo nutné
přeložit jeden stožár VO na protější stranu komunikace. Vše je na základě vyhovujícího světelného
výpočtu a za koordinace s projektanty dopravy. Vedení VO je pod komunikací vedeno v chráničce.
V průběhu stavby byla změna projednávána na kontrolních dnech stavby a se správou VO Kuřim.
Grafický přehled výše uvedených změn tvoří přílohu tohoto materiálu.
OI nyní předkládá Radě města tuto skutečnost k seznámení.
Přílohy:

A - souhrn změn - výkresová část

Přijaté snesení: R/2021/0326 - RM bere na vědomí předkládané změny, ke kterým došlo
v průběhu realizace akce „Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová
komunikace.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

14. "Generel dopravy města Kuřim" - zrušení výběrového řízení
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana)
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá Radě města Kuřimi ke schválení rozhodnutí o zrušení
výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Generel dopravy města
Kuřim“, zadávanou v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM.
Zadavatel ve lhůtě pro podání nabídek obdržel nabídky od čtyř účastníků výběrového řízení a po jejich
předběžném hodnocení a posouzení dospěl prostřednictvím komise k závěru, že v nabídkách
účastníků, kteří by se po hodnocení nabídek umístili na prvních místech, jsou nedostatky
a pochybnosti o splnění podmínek účasti ve výběrovém řízení a o výši nabídkových cen, které by bylo
nezbytné odstraňovat prostřednictvím výzev k objasnění nabídek. Zadavatel přitom nemá jistotu, že by
všechny nedostatky a pochybnosti byly a mohly být prostřednictvím těchto výzev k objasnění nabídek
odstraněny. Vzhledem k tomu, že termín zahájení prací je předpokládán s ohledem na nutné
podmínky pro realizaci veřejné zakázky (zejména dlouhé dny, dobré světelné podmínky a dostatečný
cyklistický provoz) nejpozději v 08/2021, není pro zadavatele nadále relevantní ve výběrovém řízení
pokračovat. I pokud by na základě výběrového řízení došlo k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku,
vzhledem k časovým průtahům souvisejícím s odstraňováním nedostatků a pochybností v nabídkách,
by k uzavření smlouvy na veřejnou zakázku došlo nejdříve v průběhu podzimu 2021 a zahájení plnění
veřejné zakázky by se tak odsunulo až na rok 2022. Zadavatel na takovém plnění však nemá zájem.
S ohledem na výše uvedené OI doporučuje Radě města, v souladu s čl. 15 Výzvy k podání nabídek
na veřejnou zakázku, zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby
s názvem „Generel dopravy města Kuřim“.
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Přijaté snesení: R/2021/0327 - RM schvaluje zrušení výběrového řízení na veřejnou zakázku
malého rozsahu na služby s názvem "Generel dopravy města Kuřim“.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

15. "Generel dopravy města Kuřim" - odlišný postup zadání veřejné zakázky
malého rozsahu na služby
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana)
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá Radě města Kuřimi ke schválení rozhodnutí o uzavření
smlouvy na veřejnou zakázku za využití odlišného postupu podle čl. 9 odst. 2 písm. c) Interní směrnice
Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM (dále jen „vnitřní směrnice“).
Předmětem plnění veřejné zakázky je zpracování generelu dopravy, jako základního dopravně
technického dokumentu v oblasti koncepce dopravy. Jeho cílem je na základě provedení
a vyhodnocení průzkumů a zdokumentování a rozboru stávajícího dopravně-bezpečnostního stavu
navrhnout řešení vybraných dopravních problémů formou realizace návrhů projekční a dopravněinženýrské povahy za účelem dosažení odpovídající úrovně bezpečnosti a plynulosti všech druhů
dopravy na katastrálním území města Kuřimi.
Generel má za úkol řešit koncepčně problémy v oblastech: zklidnění dopravy, zvýšení bezpečnosti
provozu na komunikační síti, veřejné hromadné dopravy, dopravy statické (parkování), pohybu cyklistů
a pěších. Generel bude časově rozlišovat řešení krátkodobá (etapa 2021), řešení střednědobá (etapa
2031) a řešení dlouhodobá (etapa 2041).
Předpokládaný termín zahájení prací je cca 08/2021. Doba realizace 12 měsíců.
Město Kuřim se pokusilo vysoutěžit dodavatele výše uvedeného plnění ve výběrovém řízení
na veřejnou zakázku malého rozsahu na služby s názvem „Generel dopravy města Kuřim“. Po
uplynutí lhůty pro podání nabídek však na základě předběžného hodnocení a posouzení nabídek
zadavatel dospěl k závěru, že na základě podaných nabídek není možné bez časových průtahů
uzavřít smlouvu na veřejnou zakázku a započít s plněním veřejné zakázky v termínu 08/2021.
Jakýmkoli časovým průtahem by však bylo zmařeno řádné plnění veřejné zakázky a termín realizace
veřejné zakázky by se odsunul až na rok 2022. Zadavateli tak nezbylo než zadávací řízení zrušit.
Zadavatel přitom nepředpokládal a předpokládat nemohl, že nebude schopen na základě výběrového
řízení schopen uzavřít smlouvu v předpokládaném termínu; jedná se tak o mimořádnou situaci, kterou
zadavatel nemohl předvídat. Aby mohl být předmět veřejné zakázky pro Město Kuřim realizován,
je nezbytné, aby k uzavření smlouvy došlo v průběhu 08/2021 a ihned nato bylo započato s realizací
veřejné zakázky. Toho však již s ohledem na časové možnosti není možné dosáhnout prostřednictvím
soutěže o veřejnou zakázku; odlišný postup podle čl. 9 vnitřní směrnice je tak odůvodněný. Pokud by
zadavatel zahájil nové výběrové řízení na veřejnou zakázku, nemohla by být naplněna efektivita
procesu, která má za cíl zajistit výběr nejvýhodnějšího dodavatele.
OI proto navrhuje, aby Rada města schválila uzavření smlouvy na veřejnou zakázku postupem
podle čl. 9 odst. 2 písm. c) vnitřní směrnice, a to s dodavatelem DHV PRO, spol. s r. o.,
IČO 09754083, se sídlem Kounicova 688/26, Veveří, 602 00 Brno (dále jen „dodavatel“). OI přitom
uvádí, že podmínky pro aplikaci tohoto ustanovení vnitřní směrnice jsou naplněny (viz skutečnosti
uvedené v předchozím odstavci).
Dodavatel byl jedním z účastníků výběrového řízení, není tak pochyb o zájmu dodavatele předmět
plnění realizovat. OI uvádí, že předpokládaná hodnota veřejné zakázky byla s ohledem na cenu
plnění v čase a místě obvyklou stanovena ve výši 2.000.000 Kč bez DPH. OI při výběru dodavatele,
s nímž by měla být na základě odlišného postupu podle čl. 9 vnitřní směrnice uzavřena smlouva,
vycházel z nabídkových cen účastníků výběrového řízení (770.000 Kč, 1.150.000 Kč, 1.880.000 Kč
a 1.926.000 Kč), přičemž nabídková cena dodavatele (1.880.000 Kč) odpovídá ceně plnění v čase
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a místě obvyklé a zároveň se s ohledem na běžnou cenu poskytovaného plnění jedná o pro
zadavatele ekonomicky výhodnější nabídkovou cenu. OI s ohledem na rozsah předmětu plnění
a s ohledem na požadovanou kvalitu výstupu plnění nenavrhuje k uzavření smlouvy odlišným
postupem jiného účastníka výběrového řízení, neboť za nižší nabídkové ceny je téměř nemožné
předmět plnění poskytnout, a to v takové kvalitě, kterou Město Kuřim požaduje; zároveň navrhuje
dodavatele, který v adekvátní cenové relaci nabídl ekonomicky výhodnější plnění. Nadto má Město
Kuřim již historicky s kvalitou dodavatelem poskytovaných služeb dobrou zkušenost.
OI doporučuje Radě města schválit uzavření smlouvy na veřejnou zakázku s názvem „Generel
dopravy města Kuřim“ za využití odlišného postupu podle čl. 9 odst. 2 písm. c) vnitřní směrnice
s dodavatelem DHV PRO, spol. s r. o., IČO 09754083, se sídlem Kounicova 688/26, 602 00 Brno.
Přijaté snesení: R/2021/0328 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města
Kuřimi S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na veřejnou
zakázku na služby „Generel dopravy města Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy
o dílo se společností DHV PRO, spol. s r. o., se sídlem Kounicova 688/26, 602 00
Brno, IČO 09754083 za cenu 1.880.000 Kč bez DPH.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek).

Starosta ukončil jednání RM v 15:23 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Jan Vlček, MSc.
místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož

V Kuřimi dne 18.08.2021
Zapsala: Kateřina Friedlová
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Materiály:
1
Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 11.08.2021
1A - usnesení
2
Prodloužení smlouvy o ubytování
3
Ubytování v objektu sociálního bydlení - zrušení usnesení
4
EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Horecký, pč. 2416“
4A - situace
4B - GP
4C - návrh smlouvy
5
ČR - Státní pozemkový úřad – Dodatek č. 2 k nájemní smlouvě č. 2015/D/0028
na pozemky pod cyklostezkou Kuřim - Lipůvka
5A - situace
5B - výčet pronajatých pozemků
5C - dodatek č. 2
6
Drobné investice - Kuřim, ul. Pod Zárubou, dodávka hladinoměru H1
7
Smlouva o postoupení smlouvy - akce „Díly za sv. Jánem - VIII. etapa
7A – dešťová kanalizace
7B – splašková kanalizace
7C – veřejné osvětlení
7D – vodovodní řady
7E – komunikace, zpevněné plochy
8
Výsledky hospodaření k 30.06.2021
8A - příloha
9
Návrh na personální posílení OF
10
Licenční smlouva - CE - Dodatek č. 2
10A - dodatek č 2
11
Rozhodnutí o přidělení zakázky „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ realizace akce
11A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek
11B - návrh smlouvy
12
Nařízení města Kuřimi č. 2/2021, kterým se vydává tržní řád
12A - nařízení města
13
„Obytný soubor Kuřim – Záhoří – 1. Etapa“ – příjezdová komunikace – změny
v průběhu realizace
13A – souhrn změn – výkresová část
14
"Generel dopravy města Kuřim" - zrušení výběrového řízení
15
"Generel dopravy města Kuřim" - odlišný postup zadání veřejné zakázky malého
rozsahu na služby
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