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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2015 konané dne 16. 6. 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: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:18 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Dar dětem a žákům ke konci školního roku 

1/1 Dar dětem a žákům ke konci školního roku 

2 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

3 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace 21. 5. 2015 

4 Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

4/1 Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

5 Záměr na uzavření smlouvy 

6 Parkoviště Popkova Kuřim - schválení zhotovitele 

7 Různé 

 
 
 

1. Dar dětem a žákům ke konci školního roku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Město Kuřim na závěr školního roku tradičně obdarovává děti kuřimských ZŠ a MŠ vstupenkami na 
koupaliště Wellness Kuřim. Pokud ZM na svém jednání 16. 6. 2015 schválí uvolnění potřebných 
finančních prostředků rozpočtovým opatřením, předkládám níže uvedené návrhy směřující k zajištění 
a poskytnutí darů dětem kuřimských MŠ a ZŠ formou vstupenek na Wellness Kuřim. 
V návaznosti na toto opatření bylo s Wellness Kuřim, s.r.o., dohodnuto, že do 31. 7. 2015 uhradí 
splátku půjčky poskytnuté městem Kuřim ve výši 300.000 Kč. 
 
Vstupenky: 
1. Děti mateřské školy: 1 celodenní vstup zdarma* do krytého bazénu Wellness Kuřim s možností 
tzv. multivstupu (tj. vč. možného vstupu do letního bazénu po dobu letního provozu). 
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Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 180 Kč 
Celkem: 441 * 180 = 79.380 Kč  
2. Žáci 1. stupně základní školy: 1 celodenní vstup zdarma* do krytého bazénu Wellness Kuřim 
s možností tzv. multivstupu (tj. vč. možného vstupu do letního bazénu po dobu letního provozu). 
 
Počet žáků 1. stupně v obou základních školách: 645 (ZŠJ - 289, ZŠT - 356) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205 Kč 
Celkem: 645 * 205 = 132.225 Kč 
 
3. Žáci 2. stupně základní školy 1 celodenní vstup zdarma* do krytého bazénu Wellness Kuřim 
s možností tzv. multivstupu (tj. vč. možného vstupu do letního bazénu po dobu letního provozu). 
 
Počet žáků 2. stupně v obou základních školách: 334 (ZŠJ - 180, ZŠT - 154) 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 205 Kč 
Celkem: 334 * 205 = 68.470 Kč 
 
Celková hodnota daru: 79 380 + 132 225 + 68 470 = 280.075 Kč 
 
*/ Pozn.: Placený doprovod u dětí do 12 let je podmínkou vyplývající z provozního řádu. Vstupenky 
platí do 23. 12. 2015.  
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek městem Kuřim u Wellness Kuřim, s.r.o., a to v souladu 
s platnou směrnicí o zadávání veřejných zakázek. Předání dětem a žákům proběhne prostřednictvím 
ředitelů ZŠ a MŠ. Školy nejpozději do tří pracovních dnů od předání předloží zřizovateli seznamy dětí 
a žáků s podpisy jako potvrzení o převzetí. Podepsané seznamy budou uloženy u referentky KÚ - 
školství. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 21:20 hod. P. Ondrášek 
 
 
Přijaté usnesení: 359/2015 - RM schvaluje nákup poukázek na celodenní vstupy od Wellness 

Kuřim, s.r.o. v celkové hodnotě 280.075 Kč (specifikace poukázek dle zápisu). 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

1/1. Dar dětem a žákům ke konci školního roku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 360/2015 - RM schvaluje poskytnutí darů ve formě poukázek na celodenní 

vstupné do Wellness Kuřim, s.r.o. pro všechny děti mateřské školy a žáky 
základních škol zřizovaných městem Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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2. Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 2015 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 11. 6. 2015. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 361/2015 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od poloviny června 2015 dle 
zápisu. 

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

3. Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace 21. 5. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Z důvodu pořízení nového majetku tj. sl. vozidla, došlo ke změně odpisového plánu organizace Centra 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na rok 2015. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 
 
 
Na jednání se vrátil v 21:22 hod. P. Ondrášek. 
 
 
Přijaté usnesení: 362/2015 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim aktualizovaný k 21. 5. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
 

4. Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 13. 5. 2015 byla Radou města Kuřimi schválená Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S1/2015/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. Po měsíci byly zapracovány první 
zkušenosti a zpřesněna některá ustanovení. I když jde v podstatě jen o drobné změny, doporučuji 
jejich přijetí. 
 
Navrhuji zrušit stávající směrnici S1/2015/RM schválenou dne 13. 5. 2015 usnesením č. 252/2015, 
a poté přijmout usnesení schvalující směrnici novou s označením S2/2015/RM. 
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Přijaté usnesení: 363/2015 - RM ruší usnesení č. 252/2015 ze dne 13. 5. 2015, kterým byla 
schválena vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu. 

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

4/1. Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Přílohy: A - směrnice o zadávání VZ - návrh 
Přijaté usnesení: 364/2015 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

5. Záměr na uzavření smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Ke dni 30. 6. 2015 končí smlouva o dílo na zpracování "Programové náplně informačního kanálu TKR 
Kuřim" s Vyškovskou TV, s.r.o., která provozuje předmětné služby v Kuřimi po dobu dvou let. Město 
Kuřim je s dodavatelem spokojeno. Vzhledem k tomuto faktu doporučujeme nevyhlašovat nové 
výběrové řízení na dodávku služeb, ale vyhlásit adresný záměr o uzavření smlouvy se stávajícím 
dodavatelem na další dva roky, kdy má každý možnost na záměr reagovat či se k němu vyjádřit. 
Pokud se tak stane, pak by bylo vyhlášeno výběrové řízení, pokud ne, dojde k uzavření smlouvy se 
stávajícím dodavatelem. Pohybujeme se v režimu zakázek malého rozsahu, tento postup je tedy 
možný. 
Vzhledem k příslušným ustanovením směrnice RM Kuřimi o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu žádáme o schválení odlišného postupu dle čl. 8 směrnice a schválení záměru. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá tuto situaci probrat s právníky. 
 
Přijaté usnesení: 365/2015 - RM schvaluje odlišný postup u zakázky na zpracování "Programové 

náplně informačního kanálu TKR Kuřim" ve smyslu článku 8 směrnice RM Kuřimi 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle zápisu. 

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

5/1. Záměr na uzavření smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přijaté usnesení: 366/2015 - RM schvaluje záměr na uzavření smlouvy o dílo na zpracování 

"Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim" s Vyškovskou TV, s.r.o., 
IČ 292 49 376, Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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6. Parkoviště Popkova Kuřim - schválení zhotovitele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2015 částku 550.000 Kč. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 3 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek a v Protokolu o jednání hodnoticí 
komise. 
Hodnoticí komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídková cena.  
Nejnižší nabídku předložil pan Petr Hradský, který v nabídce nedoložil živnostenský list a požadované 
osvědčení o prokázání technické kvalifikace stavbyvedoucího, když bylo zadavatelem požadováno, 
aby byl minimálně autorizovaným technikem. Kromě toho tento uchazeč ocenil 2 položky rozpočtu 
v předpokládané hodnotě 9.960 Kč bez DPH nulovou hodnotou. 
Hodnoticí komise požádala uchazeče o doplnění chybějících dokladů a zdůvodnění nulových položek 
v rozpočtu. Bylo zjištěno, že uchazeč je majitelem živnostenského oprávnění, avšak autorizaci není 
schopen doložit. Nulové položky zdůvodnil tak, že je zrealizuje zdarma. Živnostenský list bude doložen 
při podpisu smlouvy. 
Vzhledem k dlouholetým kladným zkušenostem zadavatele s prací uchazeče doporučuje hodnoticí 
komise přidělit zakázku panu Petru Hradskému, 664 23 Čebín 34, IČ 10556206, v hodnotě 467.951 
Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě, přestože nebyla doložena požadovaná autorizace. 
Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. Kvalita prováděného díla bude 
garantována technickým dozorem, autorizovaným inženýrem Ing. Pavlem Šudákem. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o jednání hodnoticí komise 
C - návrh SOD 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – pan Hradský je spolehlivý a vždy s ní byla výborná spolupráce. 
D. Holman – žádá o dodání autorizace před podpisem smlouvy. 
L. Ambrož – autorizace bude dodána. 
 
Přijaté usnesení: 367/2015 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a Protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku 
„Parkoviště Popkova Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s panem Petrem 
Hradským, 664 23 Čebín 34, IČ 10556206, který předložil nejvýhodnější nabídku. 

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

7. Zakoupení osvětlené nástěnky pro jízdní řády na 2. nástupiště 
autobusové zastávky Kuřim, žel. st. 
(Předkladatel: Ing. Miloš Kotek, zpracoval: Ing. Miloš Kotek) 
 
Přijaté usnesení: 368/2015 - RM schvaluje vyčlenění 32.670 Kč vč. DPH z drobných investic na 

pořízení a montáž osvětlené nástěnky formátu 2x1180x1400 mm do čekárny na 
2. nástupišti autobusové zastávky Kuřim, žel. st. a vybudování elektrické přípojky. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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8. Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracoval: Ing. J. Sojka) 
 
Jednatel společnosti Wellness Kuřim Ing. Jan Sojka předkládá Radě města Kuřimi účetní závěrku 
společnosti Wellness Kuřim za rok 2014. Touto se zabývala na svém jednání valná hromada 
společnosti, která se sešla na svém jednání dne 16. 6. 2015 v 20:50 hod. ve velké zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 369/2015 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, schvaluje řádnou účetní 
závěrku společnosti za rok 2014. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:35 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 6. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Dar dětem a žákům ke konci školního roku 
1/1 Dar dětem a žákům ke konci školního roku 
2 Žádost o přednostní přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 2A - zápis komise 
 2B - zápis ze šetření 
 2C - pořadník DPS 
3 Odpisový plán dlouhodobého majetku – aktualizace 21. 5. 2015 
 3A - odpisový plán 5 2015 
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4 Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

4/1 Interní směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM - Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu 

 4A - směrnice o zadávání VZ - návrh 
5 Záměr na uzavření smlouvy 
5/1 Záměr na uzavření smlouvy 
6 Parkoviště Popkova Kuřim - schválení zhotovitele 

6A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
6B - protokol o jednání hodnoticí komise 
6C - návrh SOD 

7 Zakoupení osvětlené nástěnky pro jízdní řády na 2. nástupiště autobusové zastávky 
Kuřim, žel. st. 

8 Schválení účetní závěrky Wellness Kuřim za rok 2014 
 8A - příloha k účetní uzávěrce 
 8B - rozvaha 
 8C - výkaz zisku a ztráty - druhové členění 


