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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2015 konané dne 1. 7. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:10 hodin, úvodem bylo přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 6. 2015 

2 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková x město Kuřim - daň z nabytí nemovitých 
věcí 

3 Věra Němcová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxx, a Kateřina Valášková, bytem Kuřim, 
xxxxxxxxxxxxx – žádost o výměnu nájemců v obecních bytech v Kuřimi 

4 Pronájem místnosti č. 2, Jungmannova 950, Kuřim - záměr 

5 Fouček Kamil – pronájem části pozemku  

6 Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim herní prvky pro školní zahrady 

7 Zápis komise stavební ze dne 15. 6. 2015 

8 Zápis č. 5 z jednání komise dopravy ze dne 1. 6. 2015 

9 Schválení zadávací dokumentace, členů hodnoticí komise k zakázce D-KÚ-2015-002 
"Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb" 

10 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - protokoly z jednání komise 

10/1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení o zrušení ZŘ pro část 4 a 5 

11 Tržní řád – návrh na schválení změny 

11/1 Tržní řád – návrh na schválení změny 

12 Zápis z komise ŽP ze dne 15. 6. 2015 

13 Dar na provoz útulku pro kočky v Polné 

14 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

15 Smlouva o spolupráci se společností eReading 

16 Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 

17 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 

18 Kronika města za rok 2014 
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19 Schválení varianty „I“ dopravního řešení před ZŠ na ul. Komenského 

20 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – dodatek ke smlouvě o dílo 

21 AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 

22 Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

23 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - dodatek č. 1 

24 Uzavření smlouvy o vzájemné propagaci 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 6. 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: 370/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 6. 

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

2. Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková x město Kuřim - 
daň z nabytí nemovitých věcí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 8. 6. 2015 se dostavila na OMP paní Jaroslava Souralová, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxxx která 
předložila potvrzení finančního úřadu o přijetí platby daně z nabytí nemovitých věcí za sebe a za paní 
Simonu Slabyhoudkovou, bytem Bošovice, xxxxxxxxxxxxxxxxxx. Finančnímu úřadu zaplatila každá 
z výše jmenovaných daň ve výši 1.372,- Kč, dohromady tedy 2.744,- Kč. 
Paní Souralová a paní Slabyhoudková v loňském roce realizovaly na základě níže uvedeného 
usnesení směnu pozemků s městem Kuřim v lokalitě rybníka Srpek (směnná smlouva 
č. 2014/B/0052). Paní Souralové a paní Slabyhoudkové bylo údajně přislíbeno, že v případě, že městu 
vyhoví a pozemky s ním smění, tak je nebude tato transakce stát žádné finanční prostředky a všechny 
závazky s převodem spojené uhradí město Kuřim. 
Paní Souralové a paní Slabyhoudové však byla vyměřena daň z nabytí nemovitých věcí ve výši 2.744 
Kč (každá id. ½). Paní Souralová uvedla, že kdyby věděly o tom, že budou muset uhradit daň z nabytí 
nemovitých věcí, nikdy by s městem pozemky nesměňovaly. 
Vzhledem k výše uvedenému OMP respektuje názor paní Souralové na nesplněný závazek ze strany 
města Kuřimi a doporučuje úhradu daně realizovat z prostředků města. Upozorňuje však, že dle níže 
uvedeného usnesení mají být náklady spojené se směnou hrazeny dle zákona (každý z účastníků 
směny „svoji“ daň) a následné poskytnutí daru na úhradu daně není úplně standartní postup. 
V případě, že by materiál směřoval do ZM za účelem změny usnesení, musela by být záležitost 
kompletně znovu projednána. Nejbližší zasedání zastupitelstva města je 25. 8. 2015. 
OMP ještě upozorňuje, že stejný postup byl uplatněn i v případě paní Drahomíry Potůčkové (usn. RM 
č. 283/2015 ze dne 14. 5. 2015). 
 
1154/2014 - ZM č. 8, 30. 9. 2014 
ZM schvaluje směnu pozemků parc. č. 2904/123 - orná půda o výměře 738 m

2
, parc. č. 2904/124 - 

orná půda o výměře 589 m
2
, parc. č. 2784/36 - vodní plocha o výměře 57 m

2
, parc. č. 2784/37 - vodní 

plocha o výměře 57 m
2
, parc. č. 2904/98 - orná půda o výměře 455 m

2
 a parc. č. 2777/16 - orná půda 
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o výměře 63 m
2
 vše v k. ú. Kuřim (spoluvlastníci paní Jaroslava Souralová, trvale bytem xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx Brno a paní Simona Slabyhoudková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Bošovice, každá id. ½) 
za část pozemku parc. č. 3198/1 nově označený GP č. 3190-146/2014 jako pozemek parc. č. 
3198/104 o výměře 1.959 m

2
 vše v k. ú. Kuřim (vlastník město Kuřim), bez cenového vyrovnání, 

a ukládá starostovi města Kuřim jménem města uzavřít směnnou smlouvu. Náklady spojené se 
směnou pozemků (GP + správní poplatek) ponese město Kuřim. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 371/2015 - RM schvaluje poskytnutí finančního daru ve výši 2.744 Kč paní 

Jaroslavě Souralové, bytem Brno, xxxxxxxxxxxxx a paní Simoně Slabyhoudkové, 
bytem Bošovice, xxxxxxxxxxxxx (každá id. ½) za účelem úhrady daně z nabytí 
nemovitých věcí v rámci vypořádání pozemků v lokalitě rybníka Srpek. 

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

3. Věra Němcová, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, a Kateřina 
Valášková, bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxx – žádost o výměnu nájemců 
v obecních bytech v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Věra Němcová je nájemcem obecního bytu č. 1206/3, 2+1, ul. Na Loučkách v Kuřimi. Paní 
Kateřina Valášková je nájemcem obecního bytu č. 1002/14, 1+1, ul. Popkova v Kuřimi. Nájemci obou 
obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně a tímto žádají pronajímatele o souhlas. 
Správce bytů potvrdil, že na bytech nejsou ke dni 31. 5. 2015 evidovány dluhy na nájemném 
a zálohách na služby. 
Paní Němcová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Paní Valášková má nájemní 
smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vždy po třech měsících prodlužuje (nyní do 30. 6. 2015). 
OMP doporučuje udělit souhlas s výměnou nájemců v obecních bytech a u obou nájemců zachovat 
i nadále stejný režim uzavírání nájemních smluv. 
 
Přijaté usnesení: 372/2015 - RM schvaluje výměnu nájemce v bytě č. 1206/3 v ul. Na Loučkách 

v Kuřimi - nový nájemce Kateřina Valášková, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxx, 
a výměnu nájemce v bytě č. 1002/14 v ul. Popkova v Kuřimi - nový nájemce Věra 
Němcová, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxx. 

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

5. Fouček Kamil – pronájem části pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Kamil Fouček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, požádal o pronájem pozemku parc. č. 3658 v k. ú. 
Kuřim dále jen „předmětný pozemek“- vizte příloha A. 
Předmětný pozemek chce využít jako pastvu pro ovce. Pan Žáček potvrdil, že jmenovaný bydlí 
v maringotce na předmětném pozemku a pronájem doporučil (na užívání pozemku bude dohlížet). 
 
RM dne 27. 5. 2015 usnesením č. 294/2015 schválila záměr: 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3658 v k. ú. Kuřim o výměře 2000 
m

2
 panu Kamilu Foučkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 

lhůtou za nájemné ve výši 0,15 Kč/m
2
/rok. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
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OMP předkládá RM návrh nájemní smlouvy - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 373/2015 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3658 v k. ú. Kuřim 

o výměře 2000 m
2
 panu Kamilu Foučkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim na 

dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 0,15 Kč/m
2
/rok 

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

6. Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim herní prvky pro školní 
zahrady 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahrady 
Zajišťující odbor (ZO): OI, MŠ Zborovská 
Zajištěno v rozpočtu města: čerpání inv. fondu školy 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na dodávku. 
Předpokládaná hodnota zakázky je 300.000 Kč vč. DPH. Výzva byla zveřejněna na webových 
stránkách města dne 1. 6. 2015 a sejmuta dne 13. 6. 2015. Na výzvu byly upozorněny e-mailem 
celkem 4 společnosti. Nabídku odevzdalo 6 uchazečů. Na prvním jednání hodnotící komise dne 12. 6. 
2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly úplnosti nabídek. Uchazeči č. 1, 5 a 6 byli 
vyzvání k doplnění dokladů. Dne 18. 6. 2015 proběhlo druhé jednání komise, na kterém proběhlo 
hodnocení nabídek, do hodnocení byly zařazeny všechny nabídky. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější nabídka od společnosti hřiště.cz, 
s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ 28354303, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 285.923 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol, jednání komise, SOD 
 
Přijaté usnesení: 374/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
"MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahrady" a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností hřiště.cz, s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, 
IČ 28354303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 285.923 Kč 
vč. DPH. 

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

4. Pronájem místnosti č. 2, Jungmannova 950, Kuřim - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 10. 6. 2015 schválila pod číslem usnesení 309/2015 ukončení 
nájemní smlouvy s paní Věrou Fialovou, jejímž předmětem je nájem nebytového prostoru o výměře 
12,3 m

2
 - místnosti č. 2 - umístěné ve II. NP budovy č. p. 950 v ul. Jungmannova v Kuřimi. Nájemní 

smlouva s paní Fialovou bude ukončena ke dni 30. 6. 2015. K fyzickému předání této místnosti dojde 
dne 1. 7. 2015. 
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V objektu Jungmannova 950 má pronajatou kancelář č. 34 Ing. Peter Lacko, bytem Moravany, xx 
xxxxxxxxxxxxxxx, IČ 72506521. Místnost č. 34 o výměře 14,9 m

2
 je situovaná v I. NP zadní části 

bočního traktu a sousedí s prostorem, který v současné době využívají odsouzení vykonávající práce 
pro město. O tuto místnost již dříve projevil zájem OSVP - Mgr. Radim Novák, DiS. Chtěl by rozšířit 
prostor pro odsouzené. 
 
OMP na základě požadavku OSVP kontaktoval pana Ing. Lacka s návrhem přestěhování do uvolněné 
kanceláře č. 2 ve II. NP za stávajících podmínek. Ing. Lacko s tímto postupem vyslovil souhlas. 
 
OMP proto navrhuje nejprve zveřejnit adresný záměr na pronájem kanceláře č. 2 (ve smyslu § 39 
odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění). Následně by byla dohodou ukončena 
stávající nájemní smlouva s Ing. Lackem a uzavřena nájemní smlouva na nový pronájem. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:14 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá vyjasnit směnu kanceláří. 
A. Janoušková – k dnešnímu dni skončil pí Fialové nájem v kanceláři č. 2. V bočním traktu je kancelář 
p. Lacka. O tento prostor požádal Radim Novák (referent OSVP-krizové řízení) a využíval by ho pro 
potřeby úřadu. Panu Lackovi bychom pronajali kancelář po pí Fialové. 
D. Sukalovský – o kolik Kč přijdeme? 
A. Janoušková – asi o 23 tisíc Kč ročně. 
 
Přijaté usnesení: 375/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru o výměře 12,3 

m
2
 (kancelář č. 2) umístěného ve II. NP objektu č. p. 950 v ul. Jungmannova 

v Kuřimi, který je součástí pozemku p. č. 1818, vše v obci a k. ú. Kuřim, panu Ing. 
Peteru Lackovi, trvale bytem Moravany, xxxxxxxxxxxxxxx, IČ 72506521, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 131,65 Kč/m

2
/měs. 

s roční valorizací + paušální poplatek za služby ve výši 70 Kč/m
2
/měs. + 21 % 

DPH, za účelem zřízení a provozování firemní kanceláře pro kontakt se 
zákazníkem. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 14:16 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

7. Zápis komise stavební ze dne 15. 6. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 15. 6. 2015 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

0. Hlasování o programu:  
Návrh programu jednání:  

1. Novostavba RD na ul. U potoka, pozemek parc. č. 453 v k. ú. Kuřim 
2. Žádost OMP - odkoupení pozemku parc. č. 711/3 v k. ú. Kuřim 
3. Jezdecký klub SRPEK 
4. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
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Na jednání se dostavil v 14:28 hod. pan Michlíček – investor zamýšleného jezdeckého klubu u Srpku. 
 
 
M. Michlíček – vyjádřil se k jednotlivým bodům projednávaných v komisi stavební, dopravní a životního 
prostředí. Pro bezpečný provoz cyklistů doporučuje komise dopravní, aby parkovací místa nebyla 
přímo napojena na komunikaci. Návrh architektů je posunout celý pás parkování dovnitř pozemku, 
tedy vzít více z pozemku na manipulaci vozidel, kde budou nakládat koně. 
D. Sukalovský – ptá se, zda vznikne tedy dostatečná manipulační plocha na pozemku investora? 
M. Michlíček – ano, je to o 4 metry vyštěrkovaný pás před restaurací navíc oproti původnímu návrhu. 
Z návrhů komise životního prostředí – narazili jsme tedy pouze na otázku k případné změně 
regulativu, k tomu se nemůže vyjadřovat, to je věc nějaké případné budoucí změny platného 
územního plánu. Dále z komise stavební nejsou žádné požadavky, pouze upozornění ve vztahu na 
obslužnost navazujících komunikací, zejména provozu pod tratí, jichž nejsme vlastníky. Provoz aut 
z hlediska jezdeckého výcviku bude minimální, neovlivní to nijak významně dopravu a je to 
koncipováno spíše jako výletní místo, takže očekáváme spíše navýšení počtu cyklistů a maminek 
s dětmi. 
D. Holman – pro tuhle oblast bude město reagovat. Diskutujeme představy pro navazující opatření. 
M. Michlíček – vliv na kvetení vody Srpku odmítá. 
D. Sukalovský – je v projektu někde propustná půda pro ustájení koní? 
M. Michlíček – samozřejmě ne. Samotné vodoprávní řízení provází celé stavební povolování, způsob 
hospodaření je takový, že odpad je odvážen kontejnery a navíc areál je napojený na kanalizaci 
a jediný odpad, který vzniká z pastvin, bude oddrenážován. Žádný průsak do rybníka nemůže 
vzniknout. Parkování pro případ pořádání závodů tedy na požadavek města odkláníme na parkoviště 
podél trati. Zbudováno má být opět dovnitř na vlastním pozemku. 
D. Holman – vysvětluje definici pojmů z územního plánu. Mělo by být prověřováno stavebním úřadem. 
M. Michlíček – podle projektantů je to v souladu s platným územním plánem a podle všech úředních 
vyjádření také. 
D. Sukalovský – zajímá ho, zda není možné udělat celý příjezd podél železniční tratě? 
M. Michlíček – ptá se, koho chtějí odklonit? 
P. Ondrášek – ptá se, z čeho vyplynula hodnota 90 projíždějících aut v zápisu stavební komise 
denně? 
M. Michlíček – je to jen odhad, který byl vytvořen projektantem ze standardního výpočtu počtu 
parkovacích míst krát tři, že se ta auta třeba třikrát otočí. 
P. Ondrášek - to znamená, že to nebude reálné číslo. 
M. Michlíček - jeho odhad je 30 aut rozložených do celého dne. Ta auta po té asfaltové silnici 
k rybníku nepojedou. Ale pokud chcete vyhnat celou dopravu, tak je problém s prudkým sklonem 
svahu, tak koně v zatáčce popadají. Proto musejí najíždět do areálu zepředu. 
D. Sukalovský – ptá se, zda koně by mohli jet rovně, zatímco vše ostatní můžeme odklonit od 
rybníka? 
M. Michlíček – jak zabezpečíte, aby nejezdila všechna auta do restaurace? Budou respektovat zákaz? 
D. Holman – řešil by v širším kontextu parkování a to například zamezením průjezdu z ul. Luční 
k tunelu k Srpku, abychom této lokalitě odlehčili a zklidnili provoz v tunelu pod tratí. 
D. Sukalovský – s jakou úpravou cesty počítáte? 
M. Michlíček – spíše šotolinová cesta, srovnaná a možná zaštěrkovaná. 
D. Sukalovský – půjde touto cestou možné přepravovat i koně? 
M. Michlíček – bude tam sklon cca 10 %, což je hodně. Koně se mohou při transportu zranit. 
D. Sukalovský – může se na dolní cestě umístit DZ zákaz vjezdu s dodatkovou tabulkou s výjimkou 
povolení MěÚ a jezdeckého klubu vezoucích koně. 
M. Michlíček – provoz podél trati je již nyní frekventovaný. 
D. Holman – kolik aut by tam v denním provozu muselo projet? 
M. Michlíček – budeme zde mít cca 12 koní komerčních, což je asi 6 majitelů. K těmto zvířatům 
pojedou řekněme 4 auta denně. Auto s přívěsem cca jedno denně. 
D. Sukalovský – jedná se pouze o změnu organizace dopravy, která se nemusí znovu projednávat. 
P. Ondrášek – žádá zachovat přístup na dolní cestě pro cyklisty, in-line bruslaře a pěší, kteří mohou 
stále chodit po komunikaci. Budování chodníku je v blízkosti rybníka tedy zbytečné. Jakýkoli stavební 
nadbytečný zásah do přírody u rybníka je na škodu. 
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D. Sukalovský – za 14 dní se sejdeme a myslí si, že se to může posunout dále. 
D. Holman – udělat schůzku dříve. Dále dát informace komisím. 
M. Michlíček – ptá se, co se bude dít s cestou kolem trati? 
P. Ondrášek – ta by se měla opravit. 
D. Sukalovský – musíme opravu cesty reklamovat. 
M. Michlíček – jak dále postupovat? Je horní cesta reálná a mají ji s arch. Kynčlem prověřit? 
D. Sukalovský – koně budou jezdit spodní cestou. Horní cestou pouze návštěvníci, popřípadě 
zásobování. 
D. Holman – na spodní cestě by byl sklápěcí (zasunovací) sloupek, který bude omezovat příjezd. 
M. Michlíček – je to pro něj důležité, nechce budovat něco, co bude nákladné a stejně nebude 
fungovat. 
D. Holman – z jeho strany bude podporovat ta opatření, na kterých se dnes domluvili. 
M. Michlíček – dopravní řešení musí být slíbeno i ze strany města. Potom se tímto bude zabývat. 
D. Holman – sloupek nebo závoru by do této lokality dal co nejdříve. 
M. Michlíček – co dále? Počkat na jednání s arch. Kynčlem? 
D. Sukalovský – pokud je přijatelné pro Vás to, co tady zaznělo, potom si město musí říct, jestli 
souhlasí. 
M. Michlíček – musí se uzavřít smlouva ohledně kanalizace. 
D. Sukalovský – navrhuje pokračovat v jednání ve středu 15. 7., ale můžeme hlasovat již nyní vč. 
podmiňujících ustanovení. 
D. Holman – nechce nyní nic schvalovat. Chce, aby se zpráva dostala nejprve do komisí.  
M. Michlíček – chybí už jen stanovisko města a PČR. 
D. Holman – žádá ještě o 14 dní. Pokud to bude v intencích domluvy a architekt nezjistí problém, 
potom ať projekt upraví a předloží ho městu. 
P. Ondrášek – vypustit chodník po obvodu rybníka. 
D. Sukalovský – žádá parkoviště dole nevypouštět. 
D. Holman – žádá poslat finální podobu projektu. Projekt bude zaslán komisím. 
 
 
Z jednání odešel v 15:37 hod. M. Michlíček a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – na vědomí: 
D. Sukalovský – bude se projednávat v zastupitelstvu. 
S. Bartoš – neví, jak prověřili vedení zatrubnění Lučního potoka. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí. 
D. Sukalovský – zápis byl dodatečně změněn bez vědomí členů komise. RM projednávala schválené 
usnesení schválené komisí stavební nikoli usnesení dodatečně upravené. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4.1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod 4.2. - bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 376/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 6. 

2015 v bodech 2, 3, 4.2 a schvaluje body 1 a 4.1. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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8. Zápis č. 5 z jednání komise dopravy ze dne 1. 6. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 1. 6. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
D. Sukalovský – rada města požaduje dopracování přístupového chodníku na náklady investora. 
PROTI: 4. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
S. Bartoš – ŘSD zpracovává podklady. 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 377/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 1. 6. 

2015 v bodech 2, 3, 4 a neschvaluje bod 1 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Schválení zadávací dokumentace, členů hodnoticí komise 
k zakázce D-KÚ-2015-002 "Výběr poskytovatele telekomunikačních 
služeb" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
V souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi S1/2015/RM byl zajišťujícím odborem KÚ a OSVP 
připraven text výzvy č. D-KÚ-2015-002 na "Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb". 
V současné době je uzavřena smlouva s O2 Czech Republic a.s. pro město Kuřim a jeho organizace 
na poskytování telekomunikačních služeb. Tato smlouva je omezena na dobu určitou (do 31. 7. 2015) 
tak, abychom se každé dva roky pokusili vysoutěžit co nejvýhodnější podmínky pro město. Již nyní 
máme velice výhodné cenové podmínky, které jsou srovnatelné pouze s JMK, ale měli bychom 
dosáhnout minimálně současných cenových parametrů. Zajištující odbory dále navrhují složení 
hodnotící komise a komise pro otevírání obálek. Osloveni budou hlavní operátoři a poskytovatelé 
telekomunikačních služeb: O2 Czech Republic, Vodafone Czech Republic a.s. a T-Mobile Czech 
Republic a.s. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - přehled poptávaných služeb 
C - návrh složení komisí 

 
Přijaté usnesení: 378/2015 - RM schvaluje zveřejnění výzvy k podání nabídky D-KÚ-2015-002 na 

zakázku "Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb" a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise a komise pro otevírání obálek dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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10. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - protokoly 
z jednání komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Dne 23. 6. 2015 proběhlo v budově MěÚ první jednání komise jmenované RM pro veřejnou zakázku 
"Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim". Zadavatel obdržel nabídky od dvou uchazečů. Komise 
předkládá RM na vědomí a ke schválení protokol o otevírání obálek a protokol o posouzení 
kvalifikace. Oba uchazeči splnili požadavky na způsob zpracování nabídek a prokázali splnění 
kvalifikace pro jednotlivé části výběrového řízení, tedy žádná nabídka nebyla při jednání komise 
z posouzení kvalifikace vyřazena. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - protokol o posouzení kvalifikace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jedná se o zvláštní formulaci usnesení, asi je to vzhledem k dotaci. 
P. Ondrášek – v komisi není zástupce města. 
 
Přijaté usnesení: 379/2015 - RM souhlasí s výsledkem otevírání obálek, ve kterém komise 

jmenovaná RM doporučuje zadavateli vyhodnotit všechny nabídky došlé v rámci 
veřejné zakázky na realizaci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09555 "Konsolidace IT 
a nové služby TC ORP Kuřim" a s výsledkem prokázání splnění kvalifikace, kdy 
oba uchazeči splnili tuto podmínku. 

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

10/1. Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení 
o zrušení ZŘ pro část 4 a 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Vzhledem k tomu, že zadavatel (Město Kuřím) neobdržel v rámci výzvy č. D-KÚ-2015-001 
(zjednodušené podlimitní řízení) žádné nabídky na poptávanou "Část 4. - Drobné stavební a elektro 
úpravy" a na "Část 5. - Zajištění publicity" je povinen zrušit zadávací řízení na tyto části předmětné 
zakázky a je tak povinen učinit v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ. 
Po konzultaci s příslušným Centrem regionálního rozvoje se budou tyto části následně opětovně 
soutěžit formou zakázky malého rozsahu. Vzhledem k tomu, že se jedná o cenu, která dohromady 
nepřesáhne částku 30 tisíc celkem za obě části (ve výzvě byla předpokládaná hodnota bez DPH max. 
5 tisíc Kč na každou část), budou se tyto dvě zakázky řešit dle interní směrnice zadavatele 
S1/2015/RM článku 3 "Zadání veřejné zakázky a výběr nabídky - finanční limit I". 
 
Přílohy: A - oznámení o zrušení ZŘ část 4 

B - oznámení o zrušení ZŘ část 5 
 
Přijaté usnesení: 380/2015 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení D-KÚ-2015-001 na „Část 4. - 

Drobné stavební a elektro úpravy“ a „Část 5. - Zajištění publicity“ předmětné 
zakázky“ v rámci projektu č. CZ.1.06/2.1.00/22.09555. Důvod zrušení zadávacího 
řízení: Ve lhůtě pro podání nabídek nebyly podány žádné nabídky. Zadavatel je tak 
povinen zadávací řízení zrušit v souladu s § 84 odst. 1 písm. a) ZVZ. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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11. Tržní řád – návrh na schválení změny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 
 
Dne 1. 9. 2014 nabylo účinnosti Nařízení města Kuřimi č. 1/2014 - tržní řád. Tento tržní řád upravuje 
poskytování obchodu a služeb v obci a má dvě přílohy. Přílohu č. 1 tvoří seznam míst pro prodej 
a služby, vč. jejich kapacity, Přílohu č. 2 tvoří mapka náměstí 1. května v Kuřimi, s vyznačenými 
plochami pro prodej. 
 
Dne 8. 6. 2015 požádal podnikatel pan Gagik Hakobyan (ústní žádost) o doplnění tržního řádu o nové 
prodejní místo pro sezónní prodej ovoce a zeleniny na ulici Tišnovská na parcele č. 2731/12, v k. ú. 
Kuřim, v rozsahu jednoho prodejního místa. 
Na základě uvedeného požadavku navrhujeme doplnit Přílohu č. 1 tržního řádu v bodu 3) Prodej 
prostřednictvím prodejního zařízení, o nové prodejní místo, s následujícím textem: 
 
e) sezónní prodej ovoce a zeleniny na neoploceném pozemku na p. č. 2731/12, k. ú. Kuřim na 
ulici Tišnovská 
Zabraná plocha: jedno prodejní místo 
 
Výše uvedený doplněk tržního řádu byl na schůzi Rady města Kuřimi dne 10. 6. 2015 schválen 
usnesením č. 310/2015. Z důvodu dodržení správného úředního postupu je však nutné toto usnesení 
i nařízení obce č. 1/2014 - tržní řád zrušit a nahradit ho novým, úplným zněním Nařízení obce 
č. 1/2015, kterým se vydává tržní řád, vč. schválení výše uvedené změny. 
 
Přijaté usnesení: 381/2015 - RM ruší usnesení č. 310/2015 ze dne 10. 6. 2015 ve věci změny 

přílohy č. 1 Nařízení města Kuřimi č. 1/2015, kterým vydává tržní řád. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

11/1. Tržní řád – návrh na schválení změny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Trtílková) 
 
Přílohy: A - Tržní řád - zákaz podomního prodeje  

B - tržní řád -příloha č. 2 
 
Přijaté usnesení: 382/2015 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2015, kterým vydává tržní 

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

12. Zápis z komise ŽP ze dne 15. 6. 2015 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 15. 6. 2015 v 18:00 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání: 
1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku - nové výukové prostory místo Služby škole 
2) Projednání žádosti o změnu ÚP - zrušení vlečky 
3) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise 
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Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
S. Bartoš – rozsah bude větší, stromy jsou přímo na kanalizaci. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 383/2015 - RM bere na vědomí závěry komise pro životní prostředí ze dne 15. 6. 

2015 v bodě 2 a schvaluje bod 1. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

13. Dar na provoz útulku pro kočky v Polné 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Odbor životního prostředí navrhuje přispět neúčelově vázaným darem na provoz útulku pro kočky 
v Polné. 
Tento útulek se stará o zhruba 200 koček (očkují je, odčervují, kastrují a nabízejí k adopci). 
V současné době se dostalo zařízení do finančních problémů (jsou dobrovolné sdružení a na jejich 
činnost nepřispívá stát). Naše město čas od času nárazově musí řešit převoz toulavých koček 
(kastraci a vypouštění zpět na místo nám kritizovala Liga na ochranu zvířat a udělala z toho mediální 
kauzu) a toto zařízení je jediné, které je ochotné okamžitě pomoci. Navrhujeme proto útulku nyní 
přispět alespoň symbolickou částkou 5.000 Kč. Financování proběhne z orgu 9058. Žádost o pomoc 
na provoz útulku přikládáme přílohou. 
 
Přílohy: A - úvodní strana www.navysocine.cz 

B - žádost 
 
Přijaté usnesení: 384/2015 - RM schvaluje dar ve výši 5.000 Kč útulku v Polné, příjemcem daru 

bude Spolek na ochranu zvířat Polná, Nerudova 378, Polná 58813, IČ 70852821. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

14. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je 
umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na 
nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10-11 filmových představení (dosud není konečný počet 
potvrzený). Dovoz maringotky a její použití zajišťuje pan Radim Novák. 
Pronájem: celkem 24.200 Kč (nebo 26.620 Kč) bude hrazen z rozpočtu MěK - kulturního oddělení 
Hrazeno z ORG: 9064 
Kapitola: 5169 služby 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 385/2015 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a městem 

Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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15. Smlouva o spolupráci se společností eReading 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM smlouvu o spolupráci se společností eReading s.r.o., za účelem krátkodobého 
zpřístupnění autorských děl ve formě e-knih. 
 
Městská knihovna hledá v současné „internetové“ době také nové možnosti nabídky služeb. Jednou 
z nich je půjčování e-knih. Vzhledem k tomu, že dosud není vyřešený autorský zákon, který by 
knihovnám tuto službu umožňoval přímo, nabízí knihovny e-knihy prostřednictvím komerčních 
organizací. 
Knihovna zakoupí oprávnění k budoucímu užití e-knih čtenáři knihovny. Pilotní projekt obsahuje 
oprávnění pro 400 přístupů a stažení e-knih do tabletů a čteček přímo z nabídky eReadingu. Zájemce 
musí být registrovaným uživatelem knihovny v Kuřimi 
Celková částka poskytované služby je 19.600 Kč včetně DPH. Cena jedné e-knihy je 49 Kč. 
Smlouva byla předána k připomínkám na OMP a OF. 
 
Vyjádření odboru OF: 
Smlouva neřeší finanční záležitosti, pouze právní rámec. 
 
Vyjádření odboru OMP: 
bude doplněno 
 
Přílohy: A - rámcová smlouva o spolupráci 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – na žádost pí Štěpánové stahuje materiál z jednání. 
D. Holman – žádá podat informaci, jak toto pí Štěpánová vyřešila. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Smlouvu o spolupráci se společností eReading, se sídlem Na 

Pankráci 332/14, Praha 4, IČ 28621344 za účelem krátkodobého zpřístupnění 
autorských děl ve formě e-knih. 

 
 
 

16. Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z investičního fondu školy ve výši 
98.016 Kč (příloha A) na pokrytí této akce: 

- oprava nevyhovujícího sociálního zařízení u tělocvičen budovy Tyršova 1255, na základě 
poptávky, byly doručeny cenové nabídky firem, z nich vychází požadovaná výše čerpání IF. 

 
Stav investičního fondu Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 22. 6. 2015 je 975.145,71 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání IF 
 
Přijaté usnesení: 386/2015 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z investičního fondu Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ve výši 
98.016 Kč, dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17. Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení majetku 
 
Přijaté usnesení: 387/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle seznamu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

18. Kronika města za rok 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2014. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem a členové rady byli 
vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního dne doručeny nebyly, je tedy 
předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Přílohy: A - kronika města 2014 
 
Přijaté usnesení: 388/2015 - RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

19. Schválení varianty „I“ dopravního řešení před ZŠ na ul. 
Komenského 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Rada města projednala na svém jednání dne 27. 5. 2015 bod č. 3 zápisu z jednání dopravní komise 

ze dne 11. 5. 2015, varianty „G“ a „H“ dopravního řešení před ZŠ na ul. Komenského, a shodla se na 

sloučení obou variant a zadání k vypracování varianty „I“. 

OI zajistil zpracování varianty „I“, předkládá ji radě města k projednání a doporučuje schválit tuto 

variantu „I“ dopravního řešení. 

 
Přílohy: A – řešení dopravní situace varianta I 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v návrhu je další varianta - parkoviště na ul. Komenského, přes most oddělený 
chodník, obousměrný provoz a kruhový objezd. 
D. Holman – tímto ubíráme 5 parkovacích příležitostí. 
D. Sukalovský – ale přidáváme bezpečnostní hledisko. 
D. Sukalovský – navrhuje tuto variantu. 
D. Holman – s kruhovým objezdem dojde ke zhoršení parkování. Je tam dost bezpečnostních 
opatření. Nyní navrhuje schválit řešení mostu, aby akce nestála. 
S. Bartoš – pokud teď odmítneme, potom zastavíme akci. 
P. Ondrášek – bude jednosměrný výjezd ulicí Pod Zárubou do ulice Bezručova? 
S. Bartoš – nyní ne, museli bychom vykoupit pozemky pro rozhledové podmínky. 
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D. Holman – co projektovat mostek umožní? Může zůstat v jedné poloze. Dle p. Jarolíma může být 
koncepce mostu v obou verzích. Domluví se, aby se mohlo na mostku projektovat. To co bude za 
mostkem, to si řeknou později. 
S. Bartoš – vše musí říct p. Jarolím, pro něj je nyní důležité vědět, co chce vedení města, aby se most 
usadil. 
P. Ondrášek – nesouhlasí s kruhovým objezdem. Chce jednosměrný provoz dál ulicí Pod Zárubou.  
S. Bartoš – je potřeba nějaké usnesení přijmout. Zatím k tomu nemají žádné vyjádření. 
 
Přijaté usnesení: 389/2015 - RM souhlasí se zahájením projektové přípravy mostu před ZŠ 

Komenského dle varianty „I“, (umožňuje provedení dopravních opatření dle 
varianty H). 

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

20. Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – 
dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ žádá odbor 
investiční o schválení Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo 2014/D/0098, z důvodu navýšení ceny u stavby 
„SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“ a u stavby „SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - 
Buďárkova“. 
 

Předmětem dodatku jsou vícepráce ve výši 44 031 Kč (bez DPH) provedené v rámci opravy 
kanalizace „SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“, neuvedené v projektové dokumentaci, 
zahrnující: 
- opravu šachty u autobusové zastávky (vzhledem k havarijnímu stavu kanalizační šachty 
u autobusové zastávky umístěné v chodníku byla nutná její celková oprava) 
- opravu šachty v zatravněné ploše 
- rozebrání části chodníku a vrácení do původního stavu (vzhledem k četnosti kanalizačních šachet a 
vodovodních šoupat v zatravněné ploše a manipulaci těžké techniky v rámci výměny potrubí, bylo 
nutné část chodníku rozebrat a vrátit do původního stavu). 
 
Vícepráce ve výši 15.917 Kč (bez DPH) provedené v rámci opravy kanalizace „SO 01 Kanalizace v ul. 
Tišnovská - Buďárkova“, lišící se skutečností od projektové dokumentace, zahrnují: 
- navýšení množství cementopopílkové suspenze oproti rozpočtu (průměr zaslepené stoky není 400 
mm, ale 600 mm) 
 

„SO 01 Kanalizace v ul. Tišnovská - Buďárkova“ 

Dodatek č. 1 (výše ceny oproti SOD nezměněna)   131.747 Kč (bez DPH) 

Dodatek č. 2 (po přípočtu víceprací)       221.480 Kč 

Návrh dodatku č. 3  
(po odpočtu méněprací 15 465 Kč přípočtu víceprací 31 382 Kč)   15.917 Kč 

237.397 Kč (bez DPH) 
 
„SO 02 Kanalizace v ul. Tyršova (u sokolovny)“ 
Smlouva o dílo          357.754 Kč (bez DPH) 
Dodatek č. 1 (po odečtení méněprací a přípočtu víceprací)   562.339 Kč 
Dodatek č. 2 (výše ceny nezměněna)     562.339 Kč 
Návrh dodatku č. 3 (po přípočtu víceprací)      44.031 Kč 

606.370 Kč (bez DPH) 
 
Vedlejší a ostatní náklady (dle SOD)       25.400 Kč (bez DPH) 
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Cena díla dle SoD 514.899 Kč bez DPH   623.028 Kč vč. DPH 

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

Cena díla dle Dodatku č. 2 809.219 Kč bez DPH   979.156 Kč vč. DPH 

Návrh celkové ceny díla dle Dod. č. 3 869.167 Kč bez DPH 1.051.692 Kč vč. DPH 

 
Částka ve výši 1.051.692 Kč bude čerpána z ORG 1 228 000 000 „Rekonstrukce ulice Tyršova, 
Tišnovská“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č 3 

B - rozpočet 
C - situace 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – muselo se hledat trasování kanalizace, několikrát se vše otevíralo a zasypávalo. 
S. Bartoš – nyní se musely opravit i šachty a chodník. 
D. Holman – udělat ekonomickou rozvahu, je půl roku za námi. 
 
Přijaté usnesení: 390/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0098 na akci „Kuřim - oprava kanalizace v ul. Tyršova, Tišnovská“ se 
společností TOPSTAV s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660, 
který spočívá v přípočtu víceprací. 

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

21. AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému 
obhospodařování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ (dále jen 
„stavba“) vykoupilo město Kuřim pozemky nejen pod stavbou, ale i další pozemky v lokalitě za 
Srpkem. Tyto pozemky se využily ke směnám tak, aby se vyhovělo vlastníkům pozemků, kteří nechtěli 
prodávat, ale aby městu vyhověli, přistoupili ke směnám pozemků. 
Před započetím stavby, projednalo město Kuřim harmonogram stavebních prací se společností 
AGROSTYL, spol. s r.o., (dále jen „AGROSTYL“), která pozemky v lokalitě za Srpkem zemědělsky 
obhospodařuje. 
Město vyňalo své pozemky z nájemní smlouvy s AGROSTYLEM a požádalo ho, aby vypověděl 
i nájemní smlouvy s ostatními vlastníky, aby pozemky, na kterých se stavba měla provádět, nebyly 
vázány nájemní smlouvou. 
 
Nyní, po dokončení stavby, je potřeba narovnat právní vztahy k pozemkům, které nejsou stavbou 
dotčeny a jsou obhospodařované. Z tohoto důvodu je potřeba v souladu se zákonem o obcích vyhlásit 
záměr na pacht (dříve nájem) pozemků a po jeho zveřejnění uzavřít pachtovní (dříve nájemní) 
smlouvu. Za účelem sjednocení doby pachtu obecních pozemků (nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu určitou od 1. 1. 2014 do 31. 12. 2018), byl předjednán pacht do 31. 12. 2018. 
 
Jedná se o celé pozemky parc. č.  2904/69 o vým. 1 286 m

2
, 2904/73 o vým. 1 324 m

2 
a části 

pozemků parc. č. 2904/114 o vým. 1 775 m
2
, 2904/99 o vým. 957 m

2
, 2904/100 o vým. 809 m

2
, 

2904/101 o vým. 981 m
2
, 2904/112 o vým. 350 m

2
, 2904/123 o vým. 244 m

2
, a 2904/124 o vým. 201 

m
2 
vše v k. ú. Kuřim. 

 
Odbor majetkoprávní předkládá RM ke schválení pacht uvedených pozemků na dobu určitou do 31. 
12. 2018 za cenu ve výši 0,1276 Kč/m

2
/rok. 

 
Společnost AGROSTYL s výše uvedeným souhlasí. 
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Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 391/2015 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č.  2904/69, 2904/73 

a části pozemků parc. č. 2904/114, 2904/99, 2904/100, 2904/101, 2904/112, 
2904/123, a 2904/124 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 7 927 m

2 

k zemědělskému
 
obhospodařování AGROSTYLU, spol. s r.o., se sídlem Zámecká 

959/9, Kuřim, IČ 46902627, za pachtovné ve výši 0,1276 Kč/m
2
/rok na dobu 

určitou do 31. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

22. Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim - 
rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2015-005 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ORG 9016 000 000 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 10. 6. 2015 pod č. usnesení 338/2015 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice 
Kuřim“, dále schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 9016 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 3 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 26. 6. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídek proběhlo ještě dne 26. 06. 2015 druhé jednání, na 
kterém byly nabídky hodnoceny. 
 
Nejlepší nabídku městu učinila společnost Trikaya Property and Facility Management a.s., se sídlem 
Příkop 4, Brno, PSČ 602 00, IČ 29201357, která předložila nejnižší cenu ve výši 6.222 Kč za měsíc 
vč. DPH. 
OMP si dovoluje upozornit, že přestože rozhodujícím kritériem při výběru dodavatele byla cena, jeví se 
cena nabídnutá až podezřele nízká. Při představě, že DPH bude činit 21%, tj. 1.080 Kč, činí odměna 
zhotovitele pouhých 5.142,- Kč/měsíc s tím, že vodu si zhotovitel musí dovážet, samostatně dodávat 
pracovní a ochranné pomůcky včetně čisticích prostředků. 
V současné době je úklid podchodu realizován 2x denně, a to i o víkendech. Vzhledem k tomu, že 
akciová společnost DPH musí odvést, jeví se OMP cenová nabídka velmi podhodnocena a vyjadřuje 
obavu o úroveň služeb, které za nabídnutou cenu budou firmou poskytovány. 
OMP prověřil, zda vítězná firma neprovádí úklid v současné době pro SŽDC v Kuřimi nebo v okolí, 
avšak získal zápornou odpověď. Firmu nikdo nezná. 
 
Ve výzvě k podání nabídky je zakotvena možnost odmítnout všechny předložené nabídky. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - smlouva o zajištění úklidu 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – spolupráce s p. Pavlíčkem byla vynikající. Do podchodu zajde několikrát denně, práce je 
za ním vidět. Vycházel nám vstříc i při čištění grafity. Byl by spíše pro to, aby podchod stále uklízel on. 
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Z jednání odešel v 16:36 hod. S. Bartoš. 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje uzavřít smlouvu s panem Pavlíčkem. Zdůvodněním je dosavadní vynikající 
spolupráce a naplnění potřeb města, snadné reakce na potřeby města bez navýšení ceny. 
 
Přijaté usnesení: 392/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Úklid podchodu pod nástupišti 
železniční stanice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o zajištění úklidu s Janem 
Pavlíčkem, Brněnská 1256, 664 34 Kuřim, IČ 74822853 za cenu ve výši 7.990 Kč 
za měsíc vč. DPH. 

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

23. Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s realizací akce „Sanace spodní stavby MŠ Zborovská“ žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 65 160,- Kč bez DPH 
neobsažené v původních zadávacích podmínkách, jedná se o tyto práce: 
- vybourání zídky uprostřed terasy - v projektu je řešeno vybourání betonového povrchu a vydláždění 
v prostoru terasy, mezi objektem a zídkou však nejsou dostatečně odvedeny dešťové vody, stav zídky 
je nevyhovující ze stavebního hlediska tak i z bezpečnostního, jejím odstraněním dojde k větší 
a bezpečnější využitelnosti terasy. Vzhledem k velkému množství bouracích a výkopových prací na 
terase by byl rovněž značně ztížen přístup pro mechanizaci. 
- doplnění anglického dvorku v místě odvětrání kotelny 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
   dle SOD      dle dodatku č. 1 nová cena 
Cena bez DPH  2.510.735 Kč     65.160 Kč    2.575.895 Kč 
DPH 21 %                 527.254 Kč     13.684 Kč     540.938 Kč 
Cena včetně DPH 3.037.989 Kč     78.844 Kč  3.116.833 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č.1 k SOD 
 
Přijaté usnesení: 393/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Sanace spodní 

stavby MŠ Zborovská“ se společností DOLP stavební společnost, s.r.o., 
Bednářova 30a, okres Brno-město, PSČ 619 00, IČ 49453190, který spočívá 
v přípočtu víceprací. 

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

24. Uzavření smlouvy o vzájemné propagaci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 
a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno. Předmětem smlouvy je 
zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci projektu "Jižní Morava - 
Království Komety". Podmínky jsou uvedeny ve smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva o propagaci Kuřim 
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Přijaté usnesení: 394/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi městem 
Kuřim a společností KOMETA GROUP, a.s., Křídlovická 34, 603 00 Brno, 
IČ 26296195 na dobu určitou od 1. 8. 2015 do 31. 7. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:45 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 7. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 6. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Jaroslava Souralová, Simona Slabyhoudková x město Kuřim - daň z nabytí nemovitých 

věcí 
 2A - darovací smlouva 
3 Věra Němcová, bytem Kuřim, Na Loučkách 1206, a Kateřina Valášková, bytem Kuřim, 

Popkova 1002 – žádost o výměnu nájemců v obecních bytech v Kuřimi 
4 Pronájem místnosti č. 2, Jungmannova 950, Kuřim - záměr 
5 Fouček Kamil – pronájem části pozemku  
 5A - situace 
 5B - smlouva 
6 Rozhodnutí o přidělení zakázky - MŠ Kuřim herní prvky pro školní zahrady 
 6A - protokol, zápis hodnotící komise, smlouva o dílo 
7 Zápis komise stavební ze dne 15. 6. 2015 
 7A - zápis komise stavební 
8 Zápis č. 5 z jednání komise dopravy ze dne 1. 6. 2015 
 8A - zápis 
9 Schválení zadávací dokumentace, členů hodnoticí komise k zakázce D-KÚ-2015-002 

"Výběr poskytovatele telekomunikačních služeb" 
 9A - výzva telekomunikační služby 
 9B - přehled poptávaných služeb 
 9C - návrh složení komisí 
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10 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - protokoly z jednání komise 
 10A - protokol o otevírání obálek 
 10B - protokol o posouzení kvalifikace 
10/1 Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim - oznámení o zrušení ZŘ pro část 4 a 5 
 10/1A - oznámení o zrušení ZŘ část 4 
 10/1B - oznámení o zrušení ZŘ část 5 
11 Tržní řád – návrh na schválení změny 
11/1 Tržní řád – návrh na schválení změny 
 11A - tržní řád - zákaz podomního prodeje 
 11B - tržní řád - příloha č. 2 
12 Zápis z komise ŽP ze dne 15. 6. 2015 
 12A - zápis jednání komise 
13 Dar na provoz útulku pro kočky v Polné 
 13A - útulek 
 13B - žádost 
14 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 14A - smlouva 
15 Smlouva o spolupráci se společností eReading 
 15A - rámcová smlouva o spolupráci 
16 Žádost o čerpání IF ZŠ Tyršova 
 16A - žádost o čerpání IF  
17 Žádost o souhlas s vyřazením majetku ZŠ Tyršova 
 17A - žádost o vyřazení majetku 
18 Kronika města za rok 2014 
 18A - kronika města 2014 
19 Schválení varianty „I“ dopravního řešení před ZŠ na ul. Komenského 

19A - řešení dopravní situace - varianta I 
20 Oprava havárie kanalizace v ul. Tyršova a v ul. Tišnovská – dodatek ke smlouvě o dílo 

20A - návrh dodatku č. 3 
20B - rozpočet 
20C – situace 

21 AGROSTYL, spol. s r.o. – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 
 21A - situace 
22 Úklid podchodu pod nástupišti železniční stanice Kuřim - rozhodnutí o přidělení 

zakázky 
 22A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 22B - smlouva o zajištění úklidu 
23 Sanace spodní stavby MŠ Zborovská - dodatek č. 1 
 23A - dodatek č. 1 
24 Uzavření smlouvy o vzájemné propagaci 
 24A - smlouva o propagaci Kuřim 

 


