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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2015 konané dne 15. 7. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:19 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 7. 2015 

2 Jan Krich – nájemní smlouva 

3 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

5 Richter Pavel – smlouva o ubytování 

6 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Luční, rozš. NNk Kubíková, 
p. č. 39/2“ 

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Wolkerova, SS300, 
p. č. 1389/4“ 

8 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk 
Valentová, 3406/2“ 

9 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT a nové 
služby TC ORP Kuřim" 

10 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení o zrušení ZŘ pro část 2 

11 Dodatek č. 2 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi" 

12 Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 

13 Udělení medaile města Kuřimi 
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14 Umístění stavby části protihlukové stěny 

15 Zápis komise stavební ze dne 13. 7. 2015 

16 Uzavření smlouvy o zpracování Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim 

17 Stínící technika - ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 

17/1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim 

18 Kupní smlouva o prodeji vozidla - knihovna 

19 Různé 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:20 hod. M. Michlíček – investor zamýšleného „Jezdeckého klubu Srpek“. 
 
 
D. Sukalovský – máme vyjádření všech odborů. 
S. Bartoš – odbor investiční nedoporučuje umístění pevných zábran. Je to velmi nebezpečné. 
D. Holman – poradíme se nad tím s odborníky. 
M. Michlíček – vše je založeno na tom, aby bylo zabráněno vjezdu vozidel, aby byla zachována 
klidová zóna. Ale také si nechtějí zabírat pozemky na pastviny. V nové variantě není stezka, protože 
nedává smysl. Nahoře jsou parkoviště, vlevo dole bude obratiště. 
D. Sukalovský – kolik zde bude parkovacích míst? 
M. Michlíček – bude vybudováno 12 parkovacích míst, jako oficiální náhrada za zrušená dolní 
parkovací místa. Během závodů mohou parkovat na štěrkových plochách na parc. č. 2775. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:27 hod. J. Vlček a Ing. J. Hamřík – referent OŽP. 
 
 
D. Sukalovský – žádá poslat poslední verzi projektu. 
M. Michlíček – bude zaslána elektronicky. 
D. Sukalovský – vypořádali jsme se se všemi připomínkami z oblasti dopravy. Z odboru životního 
prostředí byly připomínky k § 18 stavebního zákona, ale podle výkladů se pí Kadlecová mýlí. Nemělo 
by se takto postupovat. Vyjádření k projektu z pohledu odboru investičního – souhlasí, ale 
nedoporučují pevné zábrany. 
D. Holman – toto musí vyřešit město. 
D. Sukalovský – odbor majetkoprávní nemá námitek, pouze doporučuje zvážit, zda je k realizaci 
záměru dostatečná šíře pozemku (cesta podél trati). Odbor dopravy nedoporučuje řešit omezení 
dopravy mechanickou zábranou, ale spíše dopravním značením. Dle stanoviska odboru životního 
prostředí je záměr možný, jednotlivé podmínky jsou uvedeny ve vyjádření ze dne 10. 6. 2015. 
J. Hamřík – zatím není jasně dáno vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (dále AOPK) 
k dotačním podmínkám k rybníku Srpek. 
P. Ondrášek – můžeme pro to něco udělat? 
D. Holman – požadujeme od pí Sikorové získat vyjádření AOPK k tomuto záměru – respektive, zda 
není tento záměr v rozporu s dotačními podmínkami. Jedná se o opakovaný požadavek rady města. 
J. Vlček – doprava povede tunelem, dále podél trati, doprava koní bude spodní cestou. Jak zajistíme, 
že bude opravdu využívaná pouze pro přepravu koní? 
D. Holman – s největší pravděpodobností dopravním značením. 
J. Vlček – mechanické zábrany se mu také nelíbí. 
M. Michlíček – upřesňuje, že se závody budou konat řekněme 1-2 krát za rok. 
J. Hamřík – aby to nesvádělo k tomu, aby se neparkovalo u hráze rybníka. 
J. Vlček – tam by to nějak uzavřel. 
D. Holman – pro zklidnění provozu na ul. Husova, by komunikací k tunelu zamezil průjezd. Pouze kvůli 
závodům by se zákaz odstranil. 
J. Vlček – ptá se, kolik bude ustájených koní? 
M. Michlíček – max. 22 koní. 
J. Vlček – ptá se na plavení koní v rybníce? 
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M. Michlíček – plavení koní nepřipadá v úvahu, koně by se zranily. Bude to jasně dáno v provozním 
řádu a majitelé tento podepíší. 
D. Holman – město bude trvat na zákazu plavení koní. 
P. Ondrášek – dále žádáme zachování spodní cesty pro cyklisty a in-line bruslaře. V provozním řádu 
také myslet na to, aby cesta sloužila pro tyto účely a snažilo se zachovat její stav. 
D. Holman – bude tedy na spodní cestě platit úplný zákaz vstupu koní? 
M. Michlíček – bude jejich zájmem jezdit s koňmi do klidných částí této lokality, tzn. druhou stranou do 
lesů. Navíc by chtěli odkoupit další pozemky a přes tuto cestu by koně přecházely, proto není pro 
úplný zákaz vstupu koní na spodní cestu. 
J. Vlček – ptá se, zda Artézský pramen plní Srpek? 
D. Sukalovský – částečně ano. V 15 metrech pod jílem je zásoba vody, která jde různými cestami 
dále. Máme hydrogeologický posudek. 
J. Hamřík – může se stát, že pramen zeslábne. Jeho vydatnost nelze zajistit. K jeho zeslabení může 
dojít kvůli jakýmkoliv jiným okolnostem. 
S. Bartoš – i vrt studny na stadionu pramen omezil. 
J. Vlček – nebude prosakovat moč koní do vod rybníka? 
M. Michlíček – podél komunikace budou retenční vsakovací jímky a za halou budou kontejnery, kam 
se bude umisťovat odpad ze stájí. Tyto kontejnery se budou pravidelně vyvážet. 
J. Hamřík – pokud byla vyšší hladina vody v rybníku, potom byly naopak protější pozemky zavodněné. 
J. Vlček – musíme řešit dopravní situaci spodní části cesty. 
S. Bartoš – bude dokumentace pro stavební řízení, v této doladíme, jak řešit komunikaci podél 
rybníka. 
J. Vlček – ptá se, kudy bude projíždět stavební technika? Budou jezdit od Čebína? 
S. Bartoš – cestu by zničili. 
J. Vlček – bude potřeba těžká technika jako jeřáby apod. 
M. Michlíček – spíše cestou pod mostem, myslí si, že se tam vozidla vytočí. 
S. Bartoš – pokud se cesta poškodí, potom ji investor uvede do původního stavu. 
D. Holman – zapracovat podmínky - soulad s podmínkami dotačními, posouzení podle územního 
plánu. 
P. Ondrášek – musí být jasné, že je přijaté usnesení v souladu s vyjádřením odboru životního 
prostředí. 
 
Přijaté usnesení: 398/2015 - RM vydává souhlasné stanovisko s investičním záměrem "Jezdecký 

klub Srpek" pro účely územního a stavebního řízení za podmínek souladu 
s územním plánem a dalších podmínek: 
a) opatření k omezení dopravy mezi rybníkem Srpek a objektem Jezdeckého klubu 
Srpek (dle přílohy C.3) 
b) opatření k zajištění dopravy v klidu při mimořádných akcích (dle zápisu komise 
dopravy bod 2.2 ze dne 1. 6. 2015) 
c) opatření dle stanoviska odboru životního prostředí ze dne 10. 6. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
D. Holman – zamýšlená stavba hotelu u wellness – při řešení parkoviště nemohl arch. Kynčl 
předjímat, kolik parkovacích míst bude hotel potřebovat. Nyní žádá v rámci studie korigovat počet 
parkovacích míst a také možnost zajíždění a otáčení autobusů a jednat nad řešením cesty se 
společností Kuličkové šrouby. 
 
 
Z jednání odešel v 16:05 hod. M. Michlíček a Ing. J. Hamřík. 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 7. 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: 399/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 7. 

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

11. Dodatek č. 2 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. 
Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V souvislosti s realizací akce „Rekonstrukce komunikace na ul. Bezručova čtvrť a ul. Na Zahrádkách 
v Kuřimi“ žádá OI o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 229.217 Kč bez DPH neobsažené v projektové 
dokumentaci, a které jsou nezbytné k dokončení stavby. 

- Zvýšená kubatura zeminy v prostoru parkovacích stání - větší objem zemních prací při odkopu 
parkovacích stání 

- Změna odvodnění uliční vpusti č. 19 - přespádování drenáže a napojení do jiné UV z důvodu 
kolize drenáže s chráničkami VN 

- Zřízení nové uliční vpusti - uliční vpusť včetně přípojky na ul. Bezručova - stará uliční vpusť 
zahrnutá v PD byla do doby realizace zrušena 

- Změna délek přípojek k ul. vpusti 1, 2, 3 a 5 - posunuty kvůli kolizi s plynovodem, hlubší 
výkopy pro dodržení prostorových norem 

- Oprava napojení zámkové dlažby - vyrovnání staré dlažby pro napojení na nové chodníky 
- Zrušení stávajících revizních šachet - zrušení nefunkčních odlehčovacích komor v havarijním 

stavu objevených pod vozovkou 
- Odbourání betonové podezdívky kan poklopů, osazení. Vyrovnávacích prstenců a zpětné 

osazení poklopů u 7 kanalizačních šachet - oprava komínků revizních šachet kanalizace 
- Zřízení vjezdu pro č. p. 766 - zřízení vjezdu, který nebyl v PD 
- Přemístění kameniva na meziskládku a pro zpětný zásyp - práce neobsažené ve výkazu 

výměr 
- Přípočet 2ks obrubníkových vtokových mříží - nutná výměna typu poklopu, přesunutí až do 

chodníku z důvodu kolize s plynovodem 
- Přípočet - zemní práce - nárůst ceny úpravy podloží z důvodu výskytu přípojek plynovodu 

těsně pod plání - přípojky jsou vedeny v různé hloubce - zešikma 
 
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 6.435 Kč bez DPH spočívající v odpočtu prací 

- Odpočet 2ks litinových mříží uličních vpustí - přesunutí až do chodníku 
- Odpočet- chráničky STL plynovodu - odpočet chrániček plynovodu, které nebylo nutné provést 

po přesunu uliční vpusti 1, 2, 3 a 5 
- Odpočet - 60 bm drenáží včetně výkopů kameniva a geotextílie - neprovedené drenáže 
- Odpočet - úprava podloží - nárůst ceny úpravy podloží z důvodu výskytu přípojek plynovodu 

těsně pod plání  
- Trubní vedení - Rozdíl cen betonů B25 a B30 - snížení třídy betonu pro pokládku obrub  

 
Návrh nově sjednané ceny: 
Cena díla dle SOD   6.998.883 Kč bez DPH  8.469.768 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  7.186.319 Kč bez DPH  8.695.447 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 2   7.409.101 Kč bez DPH  8.965.014 Kč vč. DPH 
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Přílohy: A - méněpráce-Krycí list změna B25 na B20 

B - méněpráce- Položky změna B25 na B20 
C - krycí list Zemní práce UV přípojky zrušení šachet-Vícepráce a méněpráce (Krycí list) 
D - položky Zemní práce UV přípojky zrušení šachet-Vícepráce a méněpráce (Rozpočet) 
E - dodatek č. 2 k SOD-TOPSTAV s.r.o. 

Diskuse: 
S. Bartoš – dnes proběhl kontrolní den – na stavbě se zalívá betonem podkladní pláň (do štěrku) 
a vzhledem k tomu co víme, bude problém s termínem plnění. Mají požadavek prodloužit termín o 14 
dní, ale o minimálně 5 – 7 dnů by jim ho prodloužil. 
D. Sukalovský – na dalším jednání žádá předložit prodloužení termínu. Doporučuje 7 dní. 
S. Bartoš – až bude zpřístupněna lokalita z druhé strany, potom teprve budeme dělat retardéry. 
P. Ondrášek – na veřejném projednávání zazněl termín dokončení 2. 8. 2015. Žádá na webu 
aktualizovat termín, aby byli občané informováni. 
 
Přijaté usnesení: 400/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 
Zahrádkách v Kuřimi“ se společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 
614 00 Brno na méněpráce a vícepráce - celková hodnota navýšení je 269.567 Kč 
včetně DPH. Nová cena za provedení stavby je 8.965.014 Kč včetně DPH. 

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

15. Zápis komise stavební ze dne 13. 7. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 13. 7. 2015 proběhlo jednání Komise stavební města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Hlasování o programu:  
2. Jezdecký klub SRPEK 
3. Masozávod Kuřim - STEINEX a.s. 
4. Půdní vestavba na ul. Jungmannova č. p. 1153, Kuřim 
5. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1: bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
D. Holman – prověřoval odpadní emise v závodě v Brně, Mojmírovo nám. Stížnosti dříve byly a to 
z domů v bezprostřední blízkosti. Hlavním problémem je výměna vodovodu v ul. Úvoz. 
D. Sukalovský – v celé zóně je potřeba posílit přívod vody. Úzké místo je v ul. Úvoz. Řešením je posílit 
na 250 mm na této ulici nebo i na ul. Husova a připojit nově na ul. Úvoz. Mělo by se na tom začít 
pracovat – zadat studii a navrhnout variantu. Pan Steinhauser navrhuje použít jeho techniku. Jeden 
metr zemních prací stojí asi 2.000 Kč (délka je cca 300 m). 
S. Bartoš – musíme počítat ještě s náklady na úpravu povrchů. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
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Bod č. 4a – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4b – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4c – schvaluje s podmínkou: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 401/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 7. 

2015 v bodech 1 a 2, schvaluje body 3, 4a, 4b. Bod 4c RM schvaluje 
s podmínkou vybudování přístupového chodníku od křižovatky k bytovým domům 
(za hřbitovem). 

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

17. Stínící technika - ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle interní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku s názvem „Stínící 
technika - ZUŠ Kuřim“. Jedná o zakázku ve finančním limitu III. 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč z ORG 1300 000 000. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 24. 6. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně byli přímou výzvou obesláni 4 kvalifikovaní dodavatelé. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 3 uchazečů. 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. 
Vítězný uchazeč: společnost PROFIFLEX s.r.o., se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim 
 nabídková cena v celkové hodnotě 220.889,13 Kč vč. DPH. 
 
Současně s VŘ na stínící techniku bylo vyhlášeno VŘ na opravu fasády ZUŠ - předmětem byly: 

- drobné opravy fasády - zapravení děr, oprava větracích mřížek, 
- očištění fasády, sanační nátěr (zbavení plísní a řas), a obnovující nátěr (bílá fasáda), 
- nanesení tvrdé PUR pěny na stávající fasádní desky (oranžová, šedá fasáda). 

Přímou výzvou obesláni 4 kvalifikovaní dodavatelé. Nebyla podána žádná nabídka. 
 
Je na zvážení, zda není vhodnější počkat na dotační titul a provést kompletní zateplení celého objektu 
s výměnou oken vč. osazení žaluzií. Dle vyjádření ředitelky ZUŠ p. Zámečníkové jsou repasovaná 
okna opět ve špatném technickém stavu a výměna oken bude časem nutná. 
Dále je nutné do budoucna počítat s výměnou stávajícího tepelného čerpadla, které je z r. 2001 
a s doplněním vzduchotechniky do tanečního a výtvarného sálu, ve kterých v jarních a letních 
měsících dochází k velkému přehřívání místností. 
 
Přílohy: A – zpráva o posouzení 

B – smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
D. Holman – udělal by stínící techniku, klimatizační jednotky z drobných investic a technologii, která 
vzešla z projektu. Sice nebyla vybrána žádná společnost a navržený materiál je pro něj sporný. 
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S. Bartoš – jedná se o strukturovaný povrch. Neví, jak je řešeno odvodnění. Navíc je potřeba stavbu 
zajistit proti UV záření. Materiál podléhá těmto vlivům. 
J. Vlček – proč děláme takové experimenty, nelze jinak řešit? 
S. Bartoš – lze řešit jinak, ale musí se na tom radní domluvit. 
 
Přijaté usnesení: 402/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stínící 
technika - ZUŠ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností 
PROFIFLEX s.r.o., se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČ 29363667, která 
předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 220.889,13 Kč vč. DPH. 

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

17/1. Úprava fasády ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – nyní uděláme stínící techniku. Dále by byla dobrá ekonomická úvaha - pokud se 
pustíme do zateplení díky realizaci dotace zelená úsporám. Porovnat varianty. 
D. Holman – nyní je to jasné – v tuto chvíli můžeme pouze odhadnout, kolik nás to bude stát. 
P. Ondrášek – zajímá nás klima v objektu. 
D. Holman – ekonomická úvaha nám to nevyřeší. 
P. Ondrášek – je více věcí, které potřebujeme řešit. Okna jsou závadná a na toto by také bylo možné 
využít dotaci. 
D. Holman – žádá do dalšího jednání rady města navrhnout možnosti. 
 
Přijaté usnesení: 403/2015 - RM bere na vědomí výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku 

malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání odešel v 16:55 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

2. Jan Krich – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 7. 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. 10. 2015. 
 
Přijaté usnesení: 404/2015 - 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. 10. 2015. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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3. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 7. 2015. Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM 
o další prodloužení smlouvy. 
OMP - navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 10. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 405/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 71 Veverská Bítýška, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 10. 2015. 

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

4. 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 
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 31. 7. 2015. Jelikož jmenovaná nemá nadále kde 
bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 10. 2015. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 406/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 10. 2015. 

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

5. Richter Pavel – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pavel Richter, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 7. 2015. 
Jmenovaný nemá nadále kde bydlet a žádá tedy RM o prodloužení smlouvy o ubytování. Dle 
informace OF Pavel Richter dluží na nájmu a energiích ke dni 30. 6. 2015 celkem 18.428 Kč. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček navrhuje prodloužit smlouvu o tři měsíce do 31. 10. 
2015. 
 
Přijaté usnesení: 407/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0009 

s Pavlem Richterem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
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užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 10. 2015. 

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

6. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Luční, 
rozš. NNk Kubíková, p. č. 39/2“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro 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, Luční, rozš. NNk, Kubíková, p. č.39/2“. 
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN a přípojkových skříní pro napojení 
nových odběratelů v ul. Luční. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 37 a 2779 vše 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
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: 408/2015 - 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. 37 a 2779 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 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, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Wolkerova, SS300, p. č. 1389/4“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Wolkerova, SS300, p.č. 1389/4“. Stavbou bude 
dotčený pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1389/1 v k. ú. Kuřim. 
Bude provedena instalace nové přípojkové skříně SS300/NKE pilíř před domem č. p. 521 stojícím na 
pozemku parc. č. 1387/4 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu 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. 
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Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 409/2015 - 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. 1389/1 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 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, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

8. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, 
Podlesí, rozš. NNk Valentová, 3406/2“ 
(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 smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk, Valentová, 3406/2“. 
Jedná se o vybudování nového zemního kabelového vedení NN a přípojkových skříní pro napojení 
nového odběratele v lokalitě Kuřim - Podlesí. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3366, 3367 
a 3407/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou náhradu 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: 410/2015 - 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. 3366, 3367 a 3407/1 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 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, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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9. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi D-KÚ-2015-001 
"Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim" 
Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/22.09555 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2015-001 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku zjednodušeného podlimitního řízení, 
které bylo rozděleno na pět částí. Předpokládané hodnoty zakázek (nejvýše přípustné) včetně pětileté 
podpory provozu: 
za Část 1. - Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace je 2.030.000 Kč bez DPH 
za Část 3. - Elektronizace procesů a digitalizace dat je 2.359.000 bez DPH 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města (portálu zadavatele) dne 1. 6. 2015, se lhůtou 
pro podání nabídek do 23. 6. 2015. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem a informačním systémem 
datových schránek celkem 7 společností. Nabídku pro Část 1. odevzdali 2 uchazeči pro Část 3. jeden 
uchazeč. Na prvním jednání hodnotící komise dne 23. 6. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek. Oba uchazeči byli vyzváni hodnotící komisí k vysvětlení nabídek na 
základě zjištěných nejasností v rámci Části 1. vizte příloha D a E. 
Dne 7. 7. 2015 proběhlo druhé jednání komise, na kterém proběhlo hodnocení nabídek, do hodnocení 
Části 1. byly zařazeny obě nabídky. Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí 
doporučena radě města nejvhodnější nabídka od společnosti C SYSTEM CZ, se sídlem Otakara 
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645, která předložila nejvhodnější nabídku pro Část 
1. - Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace v celkové hodnotě 1.990.120 Kč bez DPH. 
Dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek (vizte příloha A) hodnotící komise v souladu 
s paragrafem 79 odst. 6 neprovedla hodnocení nabídky za Část 3., protože by hodnotila pouze 
jednoho uchazeče (2.033.710 Kč bez DPH). 
Komise pro hodnocení nabídek konstatuje, že dle posouzení a hodnocení nabídek nejvýhodnější 
nabídku pro Část 1. - Konsolidace HW a SW úřadu včetně virtualizace a pro Část 3. - Elektronizace 
procesů a digitalizace dat předložil výše uvedený uchazeč C SYSTEM CZ a.s. a doporučuje 
zadavateli uzavřít s tímto uchazečem smlouvu. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - posouzení min. požadavků nabídky C SYSTEM CZ a.s. 
C - posouzení min. požadavků nabídky Chráněná dílna TIRO Blansko 
D - Výzva hodnotící komise zadavatele k vysvětlení nabídky uchazečem-C SYSTEM CZ 
E - Výzva hodnotící komise zadavatele k vysvětlení nabídky uchazečem-TIRO Blansko 
F - písemné vysvětlení C SYSTEM CZ 
G - písemné vysvětlení Tiro Blansko 

 
Přijaté usnesení: 411/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Konsolidace IT a nové služby TC 
ORP Kuřim“ vedenou pod číslem projektu CZ.1.06/2.1.00/22.09555 a souhlasí 
s uzavřením smlouvy na Části 1. a 3. veřejné zakázky zahrnující v první části 
Konsolidaci HW a SW úřadu včetně virtualizace a ve třetí části Elektronizaci 
procesů a digitalizaci dat se společností C SYSTEM CZ a.s., se sídlem Otakara 
Ševčíka 840/10, 636 00 Brno-Židenice, IČ 27675645, která předložila nejvhodnější 
nabídku na Část 1. o celkové hodnotě 1.990.120 Kč bez DHP a v Části 3. byla 
jediným uchazečem, plně splnila požadavky zadavatele a předložila cenu 
odpovídající předpokládané hodnotě zakázky o celkové hodnotě 2.033.710 Kč bez 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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10. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení 
o zrušení ZŘ pro část 2 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Nabídka uchazeče C SYSTEM CZ a.s. IČ 27675645 pro část 2. - „Zvýšení bezpečnosti 
a bezpečnostní infrastruktura TC ORP“ obsahuje cenu, která překračuje předpokládanou maximální 
(nejvýše přípustnou) hodnotu veřejné zakázky, a proto komise při posouzení tuto nabídku vyřadila. 
Zadavatel bezodkladně vyloučí uchazeče C SYSTEM CZ a.s., IČ 27675645 z účasti v zadávacím 
řízení na část 2. v souladu s § 76 odst. 6. 
V souladu s § 84 odst. 1. písm. b) Zadavatel zruší bez zbytečného odkladu zadávací řízení, jelikož byl 
z účasti v zadávacím řízení pro část 2. vyloučen jediný dodavatel. 
 
Přílohy: A - oznámení o zrušení ZŘ část 2 
 
Přijaté usnesení: 412/2015 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení D-KÚ-2015-001 na „Část 2. - 

Zvýšení bezpečnosti a bezpečnostní infrastruktura TC ORP“ v rámci projektu 
č. CZ.1.06/2.1.00/22.09555. Zadavatel ruší bez zbytečného odkladu zadávací 
řízení, jelikož byl z účasti v zadávacím řízení pro část 2. vyloučen jediný uchazeč, 
zadavatel je tak povinen zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) 
ZVZ. 

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

12. Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Společnost EKO-PF spol. s.r.o. předložila návrh smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů. Předmětem 
této smlouvy je bezplatná likvidace upotřebených potravinářských olejů a tuků od občanů města 
Kuřimi. Pro účel této smlouvy společnost městu bezplatně zapůjčí 15 ks nádob o objemu 240 l zelené 
barvy, které budou po městě umístěny na sběrná místa separovaného odpadu (papír, plast, sklo). 
Sběrná místa jsou uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – v předmětu smlouvy je specifikováno, že nádoby poskytnou a budou zajišťovat odvoz. 
Máme povinnost zajistit ztrátu nádoby, budeme hradit případnou ztrátu? 
D. Holman – zabezpečit ztrátu neznamená uhradit ztrátu. 
 
Přijaté usnesení: 413/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o spolupráci při likvidaci odpadů 

s EKO-PF spol. s.r.o., se sídlem Hlincová Hora 60, 373 71 Hlincová Hora, 
IČ 62525816. 

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

13. Udělení medaile města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Občan Kuřimi Ondřej Teplý vyhrál v tomto týdnu mistrovství světa juniorů v jachtingu v olympijské třídě 
Finn. Za tento úspěch a reprezentaci města mu navrhujeme udělit medaili města Kuřimi. 
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http://www.sportovninoviny.cz/zpravy/jachtar-teply-vyhral-juniorske-mistrovstvi-sveta/1234946 
 
Podle Pravidel pro udělování ceny města a medaile města Kuřimi uděluje medaili rada města jako 
ocenění individuálních zásluh občanů, kteří se zasloužili o rozvoj města v oblasti kulturní, sportovní 
apod. 
 
Diskuse: 
D. Holman – do dnešního dne neměl možnost s p. Teplým mluvit, je pořád mimo republiku. Nyní by 
návrh stáhl z jednání. 
D. Sukalovský – udělení medaile by udělil 1-2x do roka a to na základě návrhů občanů města. 
P. Ondrášek – vymyslet systém udělování. 
 
Návrh usnesení: RM uděluje medaili města Kuřimi jachtaři Ondřeji Teplému, trvale bytem xxxxxxx 

xxxxxxxxx Kuřim. 
 
 
 

14. Umístění stavby části protihlukové stěny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 25. 6. 2015 informoval Ing. Kazimír Horák ze Správy železniční a dopravní cesty, státní 
organizace (dále „SŽDC“) OMP o skutečnosti, že při budování protihlukové stěny v ul. Pod Vinohrady 
v Kuřimi, došlo nedopatřením k dotčení pozemku p. č. 2382/1 k. ú. Kuřim v rozsahu 4,2 m

2
. 

 
Délka stěny na pozemku města je 7,5 m (měřeno na ose stěny). Nejdelší vzdálenost osy stěny od 
hranice městského pozemku je 30 cm (bez spodního soklu, ten má celkovou šířku 56 cm, tj. 28 cm na 
každou stranu od osy stěny). 
 
Pan Horák požádal o dodatečný souhlas se stavbou z důvodu, že bez souhlasu vlastníka dotčeného 
pozemku - města, není SŽDC schopno stavbu protihlukové stěny zkolaudovat. 
 
OMP doporučuje se SŽDC uzavřít Smlouvu o umístění a provedení stavby dle stavebního zákona, 
jejímž předmětem je právo stavebníka stavbu postavit a závazek stavebníka stavbu udržovat. 
 
V souvislosti s tímto drobným zásahem OMP připomíná další nevyřízenou záležitost obdobného 
charakteru se SŽDC. Někdy v letech 2000-2002 realizovalo město rekonstrukci komunikace ul. Dr. 
Vališe. V rámci této akce došlo k zásahu do pozemku p. č. 1199 k. ú. Kuřim, vlastník České dráhy, 
státní organizace a to v rozsahu 149 m

2
. Vzhledem ke skutečnosti, že tehdy údajně nebyla ze strany 

vlastníka vůle dotčené pozemky městu odprodat, došlo k uzavření NS č. 159/2, která ve znění 
dodatků platí dosud. Celkové roční nájemné činí 1.341 Kč. 
 
OMP vyzval pana Horáka se SŽDC, která se stala novým vlastníkem dotčeného pozemku k narovnání 
obou záležitostí. Pan Horák se vyjádřil ve smyslu, že směna nebo odprodej pozemků je na  SŽDC 
záležitostí spíše tzv. “na roky“, že se pokusí záležitost maximálně uspíšit, ale je třeba tuto záležitost 
řešit samostatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - provedení stavby protihluková stěna 
 
Přijaté usnesení: 414/2015 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na 

pozemku p. č. 2382/1 k. ú. Kuřim ve věci umístění části protihlukové stěny se 
Správou železniční a dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČ 70994234. 

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



 
 

 

14 

 

 

16. Uzavření smlouvy o zpracování Programové náplně 
informačního kanálu TKR Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Ke dni 30. 6. 2015 skončila smlouva dodavateli Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim 
společnosti Vyškovská TV, s.r.o., se sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, IČ 29249376. Na 
základě rozhodnutí rady města byl vyhlášen záměr na uzavření smlouvy o dílo se stejným 
dodavatelem za stávajících podmínek na další 2 roky. K záměru se nikdo nevyjádřil, nikdo další 
neprojevil o zakázku zájem. Doporučujeme tedy uzavřít smlouvu s Vyškovskou TV na další 2 roky, 
a to od 1. 8. 2015. 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – pan Novák žádá o drobnou změnu podmínek ve smlouvě – do 5 dnů po 
záznamu zasedání zastupitelstva dodá tento záznam pouze elektronicky. 
D. Sukalovský – smlouva se nyní nebude měnit. Může se změnit pouze dodatkem. 
 
Přijaté usnesení: 415/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo na zpracování "Programové 

náplně informačního kanálu TKR Kuřim" s Vyškovskou TV, s.r.o., IČ 29249376, se 
sídlem Smetanovo nábřeží 521/39, Vyškov, na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 
2017 za cenu 20.328 Kč vč. DPH za zhotovení jedné smyčky zpravodajství a 8.228 
Kč vč. DPH za zhotovení jednoho záznamu ze zasedání zastupitelstva. 

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

18. Kupní smlouva o prodeji vozidla - knihovna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Městská knihovna Kuřim - regionální knihovna, potřebuje pro své účely (rozvoz knih v regionu) 
zakoupit osobní automobil. Byla vybrána škoda fabia 1,2 HTP, rok výroby 2013, najeto 21.300 km, za 
cenu 199.650 Kč vč. DPH. Doporučujeme schválit přiloženou kupní smlouvu. 
Automobil bude hrazen z finančních prostředků na provoz knihovny. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva - auto knihovna 
 
Přijaté usnesení: 416/2015 - RM souhlasí s uzavřením kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového 

vozidla Škoda Fabia, 1,2 HTP, s panem Lukášem Burianem, IČ 87041791, 
Brněnská 1258/7, Kuřim, za cenu 199.650 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

19. Různé 
 
D. Holman – žádá zpracovat seznam městského mobiliáře a režim jeho údržby (nástěnky, zastávky, 
plakátovací plochy, dětské hřiště…). Údržbář by měl povinnost pravidelně provádět údržbu dle 
harmonogramu a akutní problémy řešit ihned. 
Dále žádá zpracovat seznam věcí, které máme v majetku města a které lze využít při pořádání akcí ve 
městě. Jako např. pivní sety, stánky, beach flagy, kužele, bezpečností áčka, megafon, reflexní vesty 
apod. 
D. Sukalovský – město není půjčovna. 
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D. Holman – zařízení budeme půjčovat organizacím města, sdružením a spolkům, kterým 
poskytujeme dotace na akce ve městě. 
P. Ondrášek – pokud bychom toto dělali oficiálně, potom při výpůjčkách složit kauci kvůli poškození. 
D. Holman – jde mu o to prospět veřejným věcem. 
J. Vlček – je pro seznam mobiliáře. V případě půjčování by udělal seznam a potom nad tím ještě 
jednal. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:43 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15. 7. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 8. 7. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Jan Krich – nájemní smlouva 
3 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
5 Richter Pavel – smlouva o ubytování 
6 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Luční, rozš. NNk Kubíková, 

p. č. 39/2“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Wolkerova, SS300, 

p. č. 1389/4“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
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 7C - smlouva 
8 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, Podlesí, rozš. NNk 

Valentová, 3406/2“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva 
9 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi D-KÚ-2015-001 "Konsolidace IT a nové 

služby TC ORP Kuřim" 
 9A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 9B - posouzení min. požadavků nabídky C SYSTEM CZ a.s. 
 9C - posouzení min. požadavků nabídky Chráněná dílna TIRO Blansko 
 9D - výzva hodnotící komise zadavatele k vysvětlení nabídky uchazečem-C SYSTEM CZ 
 9E - výzva hodnotící komise zadavatele k vysvětlení nabídky uchazečem-TIRO Blansko 
 9F - písemné vysvětlení C SYSTEM CZ 
 9G - písemné vysvětlení Tiro Blansko 
10 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení o zrušení ZŘ pro část 2 
 10A - oznámení o zrušení ZŘ část 2 
11 Dodatek č. 2 k SOD na akci "Rekonstrukce komunikace ul. Bezručova čtvrť a ul. Na 

Zahrádkách v Kuřimi" 
 11A - méněpráce - krycí list změna B25 na B20 
 11B - méněpráce - položky změna B25 na B20 
 11C - krycí list zemní práce UV přípojky zrušení šachet - vícepráce a méněpráce (krycí list) 
 11D - položky zemní práce UV přípojky zrušení šachet - vícepráce a méněpráce (rozpočet) 
 11E - dodatek č. 2 k SOD-TOPSTAV s.r.o. 
12 Smlouva o spolupráci při likvidaci odpadů 
 12A - smlouva 
13 Udělení medaile města Kuřimi 
14 Umístění stavby části protihlukové stěny 
 14A - situace  
 14B - smlouva 
15 Zápis komise stavební ze dne 13. 7. 2015 
 15A - zápis komise stavební 
16 Uzavření smlouvy o zpracování Programové náplně informačního kanálu TKR Kuřim 
17 Stínící technika - ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
 17A - zpráva o posouzení 
 17B - smlouva o dílo 
17/1 Úprava fasády ZUŠ Kuřim 
18 Kupní smlouva o prodeji vozidla - knihovna 
 18A - kupní smlouva - auto knihovna 


