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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2015 konané dne 9. 9. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček - členové rady města. 

 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. David Holman – místostarosta. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 9. 2015 

2 Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

3 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

4 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

5 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „kab. VN67; VN1236; VN1235 
obnova“ 

6 Parkoviště U Stadionu - vyčlenění prostředků 

7 VO Jánská - Rozdělovací - vyčlenění prostředků 

8 Smlouva o výpůjčce - záznamové zařízení 

9 Navýšení rozpočtu k protierozním pásům a dodatek smlouvy 

10 Závěry komise ŽP 

11 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 

12 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 

13 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 

14 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 

15 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 

16 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 

17 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 

18 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 

19 Poskytnutí dotace 
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20 Užití loga města Kuřimi 

21 Smlouva o dílo - urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 

22 Parkoviště na ul. Komenského - informace o stavu přípravy zakázky 

23 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 1. května, sm. NNk 
Čokoládovny Fikar“ 

24 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 

25 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 

26 Žádost o udělení souhlasu přijetím peněžitého daru - MŠZ (3). 

27 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ (4). 

28 Havárie – oprava nosné konstrukce dna školního bazénu Wellness Kuřim 

29 Oprava lávky pro pěší ul. Zahradní k ZUŠ 

30 Stínící technika – ZUŠ Kuřim, vyčlenění 

31 Stínící technika – ZUŠ \Kuřim, Dodatek č. 2 k SoD 

32 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 

33 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, vyčlenění 

34 Snížení nájemného v sálu KD 

35 ZŠ Kuřim Tyršova – Jídelní stoly a židle, výsledek VŘ 

36 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 9. 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: 494/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 9. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
Do jednání se dostavila vedoucí OMP, Mgr. Jana Viktorinová. 
 
 
 

2. Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí 
o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim“. 
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Výzva na uvedenou zakázku byla zveřejněna dne 31. 7. 2015. Současně OMP oslovil e-mailem šest 
potenciálních dodavatelů. Lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 18. 8. 2015. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 18. 8. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování předložených nabídek proběhlo dne 19. 8. 2015 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Do hodnocení nebyla zařazena nabídka č. 4, OKNOSTYL group s.r.o., Kuřim (nabídková cena 
287.814,00 Kč bez DPH) z důvodu nedodržení požadované technické specifikace výplní - uvedeno ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti JaT SYSTEM s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, PSČ 664 34, 
IČ 28267991, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 384.091,00 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - střešní okna 

B - smlouva o dílo JaT SYSTEM s.r.o. 
 
K materiálu podala vysvětlení vedoucí OMP Mgr. Jana Viktorinová. 
 
Přijaté usnesení: 495/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna střešních oken v obecních 
bytech, Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností JaT SYSTEM 
s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, 664 34 Kuřim, IČ 28267991, za cenu 
384.091 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

3. Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Výměna oken v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2015-007 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ORG 1031 000 000 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Výměna oken v obecních bytech, Kuřim“. 
Výzva na uvedenou zakázku byla zveřejněna dne 31. 7. 2015. Současně OMP oslovil e-mailem šest 
potenciálních dodavatelů. Lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 18. 8. 2015. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 7 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 18. 8. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkam i 
vč. kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování předložených nabídek proběhlo dne 19. 8. 2015 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Všechny předložené nabídky byly zařazeny do hodnocení. Jediným hodnotícím kritériem byla výše 
nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost Nobi Austria s.r.o., Tyršovo náměstí 
24, Brtnice, PSČ 588 32, IČ 03889564, a to 133.675,00 Kč vč. DPH, která byla založena v březnu 
letošního roku. Na druhém místě se umístila společnost K - OKNA GROUP s.r.o., Tleskačova 1703, 
Kuřim, PSČ 664 34, IČ 29311802 s nabídnutou cenou 134.732 Kč vč. DPH (podrobněji uvedeno ve 
zprávě o posouzení a hodnocení nabídek). 
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Komise doporučuje RM zvážit, zda nebude výhodnější pro město přidělení zakázky uchazeči 
umístěného v pořadí na 2. místě, který již pro město podobné zakázky vykonával a byly provedeny 
řádně a v dobré kvalitě. Jeho nabídka je o cca 1.100,00 Kč vč. DPH dražší. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - dřevěná okna 

B - Smlouva o dílo Nobi Austria s.r.o. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – servis a reklamace jsou ve smlouvě? 
J. Viktorinová – ano, záruka je 2 roky. 
 
Přijaté usnesení: 496/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech, 
Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Nobi Austria s.r.o., se 
sídlem Tyršovo náměstí 24, Brtnice, PSČ 588 32, IČ 03889564, za cenu 
133.675 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

4. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim dne 16. 6. 2015 vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi. Podle usn. ZM č. 1064/2015 ze dne 16. 6. 2015 můžou vlastníci pozemků podat 
nabídky do 15. 9. 2015 do 11.30 hod. 
 
1064/2015 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek:  

a) termín konání výběrového řízení 15. 9. 2015 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2 
pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením 
„Výkup pozemků pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných 
formulářích v zalepené obálce na odboru majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do úterý 15. září 2015 
do 11:30 hodin. 

 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí OMP, Ing. Aleš Varmužka - 
vedoucí OF, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Mgr. Alena Zimmermannová - tajemnice, Ing. Vlasta Indrová - referentka OI, Alena 
Janoušková - referentka OMP. 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – do výběrového řízení se zatím přihlásilo velmi málo zájemců. 
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Přijaté usnesení: 497/2015 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 
Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1064/2015 ze dne 16. 6. 
2015 dle předloženého materiálu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „kab. VN67; 
VN1236; VN1235 obnova“ 
(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 „kab. VN67; VN1236; VN1235 obnova“. 
Jedná se o stavební úpravy kabelového vedení VN, které bude vedeno z větší části ve stávající trase. 
Věcné břemeno bude zřízeno pouze k novému vedení VN na ul. Legionářské - vizte příloha A. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 247/4, 113/1 
a 264/4 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 498/2015 - 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. 247/4, 113/1 a 264/4 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: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
Z jednání se vzdálila vedoucí OMP. 
 
 
 

6. Parkoviště U Stadionu - vyčlenění prostředků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Z důvodu nedostatku parkovacích míst v lokalitě zajišťuje OI zpracování PD pro ÚR a následně pro 
stavební povolení na investiční akci Parkoviště v ul. U Stadionu. OI žádá o uvolnění finančních 
prostředků na projektové práce ve výši 50.000 Kč z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 
 
Z ORG 1008 000 000 bylo na studie a projekty dosud vyčleněno 223.850 Kč, zbývá 197.950 Kč. 
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Přijaté usnesení: 499/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 50.000 Kč z ORG 1008 000 000 
Studie a projekty na zpracování PD pro ÚR a následně pro SP na zakázku 
Parkoviště v ul. U Stadionu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
Do jednání se v 14:19 hod. dostavil PaedDr. D. Holman, přítomni 4 členové rady. 
 
 
 

8. Smlouva o výpůjčce - záznamové zařízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Po instalaci zabezpečovacího zařízení v budově radnice bylo dohodnuto s Policií ČR, že záznamové 
zařízení bude umístěno na OOP Kuřim společně s ostatními zařízeními ke kamerovému systému ve 
městě. Vzhledem k tomu, že jde o majetek města, je potřeba uzavřít smlouvu o výpůjčce, kterou 
přikládáme v příloze. 
 
Přílohy: A - smlouva PČR 
 
Přijaté usnesení: 500/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na záznamové zařízení 

k zabezpečení budovy radnice města Kuřim s ČR - Krajským ředitelstvím policie 
Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, Brno. 

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

7. VO Jánská - Rozdělovací - vyčlenění prostředků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V reakci na požadavky občanů zajišťuje OI zpracování PD pro územní rozhodnutí na osvětlení pěší 
cesty v prodloužení ul. Jánská po ul. Rozdělovací. OI žádá o uvolnění finančních prostředků na 
projektové práce ve výši 15.000 Kč z ORG 1008 000 000 Studie a projekty. 
 
Z ORG 1008 000 000 bylo na studie a projekty dosud vyčleněno 223.850 Kč, zbývá 197.950 Kč. 
 
 
Do jednání se dostavil vedoucí odboru investičního S. Bartoš a k projednávanému materiálu doplnil 
vysvětlení - projekt je hotový, je to 6 světel, čeká se na vyjádření dotčených orgánů, jedna lampa 
vychází na 80.000 Kč. 
 
 
Přijaté usnesení: 501/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 15.000 Kč z ORG 1008 000 000 

Studie a projekty na zpracování PD pro územní rozhodnutí na zakázku VO Jánská 
- Rozdělovací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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9. Navýšení rozpočtu k protierozním pásům a dodatek smlouvy 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Město Kuřim (na základě výběrového řízení) podepsalo dne 23. 5. 2014 se společností Kavyl, spol. 
s r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno, IČ 49975358, smlouvu na zhotovení díla „Protierozní 
zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“. Toto dílo bylo přihlášeno do Operačního programu 
životní prostředí se žádostí o dotace. V letošním roce svým usnesením č. 1033/2015 ze dne 10. 3. 
2015 rozhodlo zastupitelstvo města dotaci odmítnout a jít cestou rozvoje širokého protierozního pásu 
„od myší díry k cestě pod Cimperk“ ve prospěch „měkké rekreace“. Návrh od zahradní a krajinné 
architektky Ing. Petry Holoušové projednala komise ŽP dne 20. 4. 2015 a doporučila k dopracování. 
Projekt nyní obsahuje 2 části změn:  
1. Položky sadbové: 
- upravuje počty keřů, stromů, mění skladbu trávníku 
2. Herní a okrasné prvky: 
- doplňuje plochu o kameny, dřevěné prvky, chodníček pro bosé nohy apod. 
 
První část úprav pásů nepřekročí navýšení rozpočtu orgu o 20 %, tedy na konečných 216 tis. Kč. 
Druhá část předběžně společností Kavyl byla naceněná na zhruba 300 tis. Kč, by měla být 
odsouhlasena jako samostatná investice a soutěžena zvlášť. Jelikož v letošním roce se s takovou akcí 
nepočítalo, nelze ji pokrýt ani z drobných investic ani z jiných orgů odboru životního prostředí a měla 
by být zahrnuta do plánu investic na příští rok nebo řešit formou postupného doplňování jednotlivými 
prvky v řádu několika let. Zajištující odbor životního prostředí doporučuje navýšit kapitolu Protierozní 
zatravněné pásy org. 1252 o 36 tis. Kč (např. přesunem z orgu 1218 Revitalizace toku a nivy Lučního 
potoka), tak aby pokryla sadbové úpravy plochy naplánované na letošní podzim, a se společností 
Kavyl uzavřít dodatek č. 4 o změně smlouvy s novým položkovým rozpočtem podle nového projektu 
Ing. Holoušové. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 

B – 1. příloha k dodatku - méněpráce 
C – 2. příloha k dodatku - vícepráce 
D - 4. příloha k dodatku - položkový rozpočet sadových úprav 
E - 3. příloha k dodatku - celková cena o dílo 

 
Přijaté usnesení: 502/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě č. 2014/D/0034 na 

zhotovení díla „Protierozní zatravněné pásy s výsadbou doprovodné zeleně“ se 
společností Kavyl, spol. s.r.o., Mohelno 563, 675 75 Mohelno a schvaluje 
navýšení rozpočtu ORG 1252 o částku 36.000 Kč. 

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

21. Smlouva o dílo - urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města Kuřim dne 5. 8. 2015 schválila vyčlenění částky 100.000 Kč bez DPH na zpracování 
urbanistické studie „Areál TOS Kuřim“ dle nabídky společnosti Knesl + Kynčl s.r.o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno. 
Studie navrhne, s ohledem na stávající majetkové poměry, obsluhu území veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu a bude v souladu s platným územním plánem. Vlastníci areálů, tj. ALTA 
a. s., Štefánikova 110/41, Brno, Kuličkové šrouby Kuřim a s., Blanenská 1277, Kuřim a Slévárna 
Kuřim a.s., Blanenská 157, Kuřim, zaplatí projektantovi za řešení svých areálů rovněž 100.000 Kč bez 
DPH. 
Doporučujeme Radě města uzavření smlouvy o dílo na tuto akci. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy o dílo Areál TOS Kuřim 
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Diskuse: 
J. Vlček – když bude něco mimo směrnici „O veřejných zakázkách města Kuřimi“, je nutné 
odsouhlasení zdůvodnit 
D. Holman – odůvodnění by mělo být, je ale možné řídit se i odlišným postupem na základě jednání 
RM. 
 
Přijaté usnesení: 503/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo na zpracování urbanistické 

studie „Areál TOS Kuřim“, se společností KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno za 121.000 Kč včetně DPH. 

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

22. Parkoviště na ul. Komenského - informace o stavu přípravy 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí a byla zpracována PD pro stavební povolení (DSP). 
Předpokládané rozpočtové náklady stavby podle předané projektové dokumentace činí 996.430 Kč 
včetně DPH. Z podmínek DOSS vyplývají podmiňující investice, které zvýší rozpočet o další dosud 
nevyčíslené náklady. 
Podmiňujícími investicemi jsou přeložky inženýrských sítí: 

- Přeložka kabelů veřejného osvětlení, 
- Přeložka kabelů TKR 
- Přeložka kabelu CETIN (dříve O2) 

U všech uvedených přeložek jsou v rozpočtu uvedeny pouze náklady na zemní práce, vlastní přeložky 
budou provedeny jednotlivými správci na objednávku, náklady na přeložky budou správci vyčísleny 
a uhrazeny městem. Na přeložku telekomunikací CETIN je nutno uzavřít smlouvu.  
Podmiňující investicí je rovněž přeložka VN a NN. E.ON plánuje přeložku vybudovat na vlastní 
náklady v souvislostí s realizací překládky vzdušného vedení do země. V DSP s touto přeložkou není 
uvažováno. Projektant předpokládal termín zahájení realizace stavby v dubnu 2016, tedy po 
provedení přeložky E.ONem. Na základě zkušeností budou náklady ve výši cca 150 tis. Kč a muselo 
by je uhradit město. Pokud by město chtělo investovat do přeložky vlastní prostředky, bylo by i to 
problematické, poněvadž v tom případě E.ON požaduje požádat o uzavření smlouvy 14 měsíců 
předem. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – pracoval by na přípravě, přeložky trvají dlouho, mezitím se snad podaří dojednat převod 
pozemků na novou trafostanici, novou přeložku a vysoko napěťovou linku, lze to sesouladit. 
D. Holman – to se Vám ale nepodaří. 
S. Bartoš -  máme to předjednáno, musíme uzavírat smlouvy, bude to přecházející akce do dalšího 
roku. 
D. Holman – regulérně rozpočtovanou finanční částku vrátíme do rozpočtu na ZM a znovu ji dáme do 
rozpočtu na příští rok. 
J. Vlček – dáme do ZM pouze informaci, je reálné pokračovat letos. 
S. Bartoš – časově to není možné předem odhadnout. 
D. Sukalovský – je to akce, která přechází do příštího roku, ale je možné, že bude potřeba financovat 
něco už letos. Není tedy vhodné peníze vracet do rozpočtu. 
 
 
Z jednání se vzdálil D. Holman, přítomni 3 členové RM. 
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Přijaté usnesení: 504/2015 - RM bere na vědomí informaci o stavu přípravy zakázky Parkoviště na 
ul. Komenského. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
Do jednání se vrátil D. Holman, přítomni 4 členové RM. 
 
 
D. Holman – žádá o slovo a vysvětlení svého názoru na materiál. 
D. Sukalovský – navrhuje pokračovat v jednání, projednání materiálu bylo ukončeno hlasováním. 
 
 
 

23. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, 1. května, sm. NNk Čokoládovny Fikar“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost KABEL - PROJEKT 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, 1. května, sm. NNk, Čokoládovny Fikar“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 293/1 
v k. ú. Kuřim. 
Bude zřízena nová zákaznická přípojka NN - vizte příloha A. 
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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 505/2015 - 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. 293/1 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, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

28. Havárie – oprava nosné konstrukce dna školního bazénu 10x6m 
ve Wellness Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Během realizace zakázky na výměnu pohyblivého dna za nerezové bylo po odstranění původních 
plechových plátů ze dna bazénu zjištěno, že konstrukce, na které je dno připevněno, je ve velmi 
špatném stavu (koroze, odlupující se barva). 
Aby dodavatelé nátěrů a nového nerezového dna mohli poskytnout záruku na dílo, je potřeba 
urgentně (vzhledem k omezení provozu a nasmlouvaným plaveckým kurzům) provést opravu i této 
konstrukce. 
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Ta spočívá v: 
- zakrytí průchodů do ostatních prostor bazénu 65 m2 sádrokartonem z jedné strany 

(konstrukce, zaklopení, spoje a kontakty hermeticky přelepeny) - 32 000 Kč 
- otryskání konstrukce SA 2,5 pod nátěr 66 m2 - 35 000 Kč 
- nátěr konstrukce epoxidovou barvou Hempel 66 m2 - 65 000 Kč 
- otryskání podlahy bazénu 60 m2 - 30 000 Kč 
- otryskání koryta kolem bazénu 35 m2 - 18 000 Kč  
- nátěr koryta kolem bazénu 35 m2 - 22 000 Kč 
- nátěr podlahy bazénu 60 m2 - 36 000 Kč 

 
Předpokládaná cena činí 236 00 Kč bez DPH (285 560 Kč s DPH). 
Realizace je domluvena na období od 7. - 11. 9. 2015. 
Následná realizace zakázky na dodávku nerezového dna začne o týden později. 
Od října by tak školní bazén mohl opět sloužit veřejnosti. 
 
Diskuse: 
J. Vlček – jsou to peníze vyčleněné pro opravy wellness centra? 
D. Sukalovský – ano. 
 
Přijaté usnesení: 506/2015 - RM schvaluje realizaci urgentní havarijní opravy nosné konstrukce dna 

školního bazénu 10x6m ve Wellness Kuřim v celkové výši 285.560 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

29. Oprava lávky pro pěší ul. Zahradní k ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Podle interní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM čl. 8 Odlišné postupy OI žádá o zadání 
veřejné zakázky malého rozsahu přímou výzvou jednomu dodavateli z důvodu havarijního stavu lávky 
pro pěší na ul. Zahradní k ZUŠ. Zakázka bude zadána na objednávku. 
Oprava bude zahrnovat: 

- dod. a mont. nového zábradlí - žárově zinkováno 
- výměna prken - materiál dub 24 ks s povrchovou úpravou 
- povrchová úprava nosné konstrkce lávky - obroušení a nový nátěr antikorozní barvou 

 
Opravu provede CTSK s.r.o. v částce do 80 tis. Kč. 
 
OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění 
financování opravy lávky pro pěší ve výši 80 000 Kč. 
 
Příloha: A - cenová nabídka - CTSK s.r.o. 
 
Přijaté usnesení: 507/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 80.000 Kč z ORG 1006 000 00 

„Drobné investice“ na financování opravy lávky pro pěší ul. Zahradní k ZUŠ. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Závěry komise ŽP 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise pro životní prostředí se sešla 31. 8. 2015 v 17:30 h a na pořadu jednání byly tyto body: 
 
Program jednání: 1) Projednání podnětů ke kácení na městském pozemku 
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 2) Informace o postupu prací na protierozních pásech 
 3) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 
 
Diskuse: 
D. Holman - k bodu 1 upozorňuje na to, že se komise na stanovisku neusnesla, o kácení bude 
rozhodnuto v brzké době, kdy bude možné kácení provádět. 
 
Přijaté usnesení: 508/2015 - RM schvaluje závěry komise pro životní prostředí v bodě 1Aa), a bere 

na vědomí body 1Ab) a 2. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Do jednání se na žádost D. Holmana dostavili: 
Ing. Jitka Sikorová vedoucí OŽP, člen komise ŽP Martin Nawrath a Ing. arch Kynčl. 
 
Diskuse: 
D. Holman – vznesl kritiku směrem k činnosti komise životního prostředí a k jejich kritice vystoupení 
místostarosty na jednání komise ŽP. 
Delší diskuse se vedla k vyjasnění stanovisek všech pozvaných a místostarosty k jednotlivým bodům 
v zápisu a k vydání souhlasného stanoviska RM s investičním záměrem "Jezdecký klub Srpek" 
a námitkami komise ŽP s tímto záměrem. 
Po vysvětlení stanovisek všichni pozvaní z jednání RM odešli. 
 
 
 

11. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 
30.000 Kč od akciové společnosti ALTA CZ, a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, 
IČ 28317556. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar ALTA 2015 

B - darovací smlouvy – obecná 
 
Přijaté usnesení: 509/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 30.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 70988285, jako obdarovaným a akciovou společností ALTA CZ, a.s., se sídlem 
Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, IČ 28317556, jako dárcem. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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12. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 
40.000 Kč od společnosti LIKOV s.r.o., se sídlem Blanenská 1859, 664 34 Kuřim, IČ 60697598. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar LIKOV 2015 
 
Přijaté usnesení: 510/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 40.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 70988285, jako obdarovaným a společností LIKOV s.r.o., se sídlem Blanenská 
1859, 664 34 Kuřim, IČ 60697598, jako dárcem. 

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

13. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 
30.000 Kč od akciové společnosti TOS KUŘIM - OS, a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, 
IČ 26231522. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar TOS 2015 
 
Přijaté usnesení: 511/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 30.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 70988285, jako obdarovaným a akciovou společností TOS KUŘIM - OS, a.s., se 
sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, IČ 26231522, jako dárcem. 

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

14. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 
10.000 Kč od společnosti WALTER CZ s.r.o., se sídlem Blanenská 1769/17, 664 34 Brno, 
IČ 62418777. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar WALTER 2015 
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Přijaté usnesení: 512/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 
technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 10.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkovou organizací, se sídlem Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, 
IČ 70988285, jako obdarovaným a společností WALTER CZ s.r.o., se sídlem 
Blanenská 1769/17, 664 34 Kuřim, IČ 62418777, jako dárcem. 

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

15. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od společnosti ELEKTROBOCK CZ s.r.o., se sídlem Blanenská 1763/30, 664 34 
Kuřim, IČ 25529994. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar Elektrobock 

B - darovací smlouva - obecná 
 
Přijaté usnesení: 513/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 20.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, 
jako obdarovaným a společností ELEKTROBOCK CZ s.r.o., se sídlem Blanenská 
1763/30, 664 34 Kuřim, IČ 25529994, jako dárcem. 

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

16. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 30.000 Kč od akciové společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., se sídlem Blanenská 
1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar KŠK 
 
Přijaté usnesení: 514/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 30.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, 
jako obdarovaným a akciovou společností KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM, a.s., se 
sídlem Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947, jako dárcem. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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18. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 30.000 Kč od akciové společnosti Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157, 664 34 Kuřim, 
IČ 29291721. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar Slévárna 
 
Přijaté usnesení: 515/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 30.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, 
jako obdarovaným a akciovou společností Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem 
Blanenská 157, 664 34 Kuřim, IČ 29291721, jako dárcem. 

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

17. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 30.000 Kč od společnosti MCAE Systems, s.r.o., se sídlem Knínická 1771, 664 34 Kuřim, IČ 
60755431. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání žáků základní školy, 
především k vybudování učebny, nákupu pomůcek a realizaci aktivit základní školy. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar MCAE 
 
Přijaté usnesení: 516/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání žáků základní školy ve výši 30.000 Kč a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, 
jako obdarovaným a společností MCAE Systems, s.r.o., se sídlem Knínická 1771, 
664 34 Kuřim, IČ 60755431, jako dárcem. 

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

19. Poskytnutí dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam, IČ 00499811, se sídlem Hábova 
1571, 155 00 Praha 5 se obrátilo dne 31. 7. 2015 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí dotace ve 
výši 11.300 Kč na částečnou úhradu provozních nákladů na službu rané péče, kterou využívají 
v Kuřimi 2 rodiny s dětmi se sluchovým postižením. 
 
Obecně prospěšná společnost Centrum pro dětský sluch Tamtam je nadnárodním registrovaným 
poskytovatelem, který poskytuje sociální službu raná péče rodinám s dětmi se sluchovým 
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a kombinovaným postižením. Raná péče Centra pro dětský sluch Tamtam, o.p.s. je zařazena do 
základní sítě sociálních služeb, která je přílohou Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji na období 2015 - 2017. 
 
Dotace z finančních prostředků města Kuřimi by byla poskytnuta z rozpočtové položky RM 
9002000000. 
 
Přílohy: A - žádost o dotaci, výpis z rejstříku o. p. s 
 
Přijaté usnesení: 517/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí dotace ve výši 11.300 

Kč poskytovateli sociální služby Centru pro dětský sluch Tamtam, o.p.s., 
IČ 00499811, se sídlem Hábova 1571, 155 00 Praha 5 - Stodůlky na částečnou 
úhradu části provozních nákladů na službu rané péče, poskytované 2 rodinám 
z Kuřimi. 

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

20. Užití loga města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 19. 8. 2015 byla zaslána žádost paní Kamily Novotné, která spravuje webové stránky mateřského 
a rodinného centra KuřiMaTa. Ráda by na jejich webové stránky umístila logo města Kuřimi a odkaz 
na web města Kuřimi, jako poděkování za podporu města jejich centru. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 518/2015 - RM schvaluje užití loga města Kuřimi na webových stránkách 

mateřského a rodinného centra KuřiMaTa, o. s., Metelkova 1494/11, 664 34 Kuřim, 
IČ 22687467. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Dalšího jednání se zúčastnil s. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

24. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od akciové společnosti ALTA CZ, a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, 
IČ 26231522. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“.  
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar ALTA 

B - darovací smlouva - obecná 
 
Přijaté usnesení: 519/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 
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887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako obdarovaným a akciovou společnosti 
ALTA CZ, a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, IČ 26231522, jako 
dárcem. 

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

25. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od akciové společnosti KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM a.s., se sídlem Blanenská 
1277/37, 664 34 Kuřim, IČ 24782947. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar KŠK 
 
Přijaté usnesení: 520/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 
887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako obdarovaným a akciovou společnosti 
KULIČKOVÉ ŠROUBY KUŘIM a.s., se sídlem Blanenská 1277/37, 664 34 Kuřim, 
IČ 24782947, jako dárcem. 

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

26. Žádost o udělení souhlasu přijetím peněžitého daru - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od akciové společnosti Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157, 664 34 Kuřim, 
IČ 29291721. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar Slévárna 
 
Přijaté usnesení: 521/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 
887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako obdarovaným a akciovou společnosti 
Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157, 664 34 Kuřim, IČ 29291721, jako 
dárcem. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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27. Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od akciové společnosti TOS Kuřim - OS a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 
Brno, IČ 26231522. 
Finanční prostředky budou použity k podpoře rozvoje technického vzdělávání dětí předškolního věku, 
především k nákupu pomůcek a realizaci aktivit mateřské školy v rámci projektu s názvem „Technické 
školky“. 
 
Přílohy: A - žádost o předchozí souhlas, dar TOS 
 
Přijaté usnesení: 522/2015 - RM souhlasí s přijetím blíže určeného peněžitého daru na rozvoj 

technického vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Technické školky“ 
ve výši 20.000 Kč a s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 
887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako obdarovaným a akciovou společnosti TOS 
Kuřim - OS a.s., se sídlem Štefánikova 41/110, 602 00 Brno, IČ 26231522, jako 
dárcem. 

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

34. Snížení nájemného 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Na OMP se obrátil pan Jiří Brabec, který svým přípisem ze dne 3. 9. 2015 požádal o snížení 
nájemného ve věci pronájmu velkého sálu v Kulturním domě v Kuřimi. Uvedl následující: 
 
Na základě předchozích telefonických domluv bylo sjednáno pronajmutí velkého sálu v KD Kuřim na 
den 8. 9. 2015 s nájemcem Ivanem Horáčkem, Ivančice. Vzhledem k tomu, že došlo k poruše 
nákladního výtahu, jehož provoz byl součástí předjednaného nájmu, nemohli bychom zajistit nájemci 
služby v plném rozsahu a pro nájemce to znamená podstatné prodloužení doby nakládky i vykládky 
zboží a zajištění jednoho pracovníka navíc pro tuto činnost. Nájemce byl o tomto stavu informován 
a souhlasí s naším návrhem snížit mu nájemné ze 3 000 Kč na 2 000 Kč (bez DPH). Tento rozdíl ve 
výši nájemného mu pokryje vícenáklady vzniklé poruchou výtahu. Zároveň i pro nás zůstává tato 
možnost finančně výhodnější, než odstoupení od smlouvy a zrušení nájmu. Navrhujeme proto Radě 
města výše uvedené snížení nájemného. 
 
Přijaté usnesení: 523/2015 - RM schvaluje snížení nájemného za pronájem velkého sálu 

v Kulturním domě v Kuřimi z důvodu poruchy výtahu o 1.000 Kč panu Ivanu 
Horáčkovi, Ivančice. 

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

35. ZŠ Kuřim Tyršova – Jídelní stoly a židle, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Podle interní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací 
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realizováno zadávací řízení na zakázku s názvem „ZŠ Kuřim Tyršova - Jídelní stoly a židle“. Jedná 
se o zakázku ve finančním limitu III.  
Zakázka je kryta finanční částkou z provozního rozpočtu základní školy ve výši 250 tis. Kč.  
Výběrové řízení bylo organizováno ředitelem základní školy Mgr. Stanislavem Plchotem. 
 
Výzva k podání nabídek byla základní školou zveřejněna dne 20. 08. 2015 vyvěšením na úřední 
desce a webových stránkách. Současně bylo přímou výzvou obesláno 6 kvalifikovaných dodavatelů. 
 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 4 uchazečů. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek, 
dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídek. Hodnotící komise se sešla dne 4. 9. 
2015 a 8. 9. 2015. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené „Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek“ (viz příloha A). 
Hodnotící komise posuzovala nabídky z hlediska: 

- splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách; 
- prováděla kontrolu úplnosti nabídek. 

Hodnotícím kritériem byla: 
- nabídková cena včetně DPH  50% 
- estetika, ergonometrie   50% 

Z došlých nabídek byla hodnotící komisí vyřazena nabídka č. 1 Marouk, s.r.o., která nesplnila cenový 
požadavek zadavatele.  
Dále hodnotící komise písemně vyzvala uchazeče č. 3 ŠKOLEX CZ s.r.o., aby do 8. 9. 2015 doplnil 
zaslané materiály o kopii dokladu živnostenského listu. Z tohoto důvodu hodnotící komise přerušila 
jednání a znovu se sešla dne 8. 9. 2015. 
Hodnotící komise zařadila do hodnocení 3 nabídky a stanovila pořadí úspěšnosti, nabídka s nejvyšším 
počtem bodů byla stanovena jako nabídka nejlepší (podrobněji viz příloha A). 
 
Vítězný uchazeč: společnost KOVO, výr. družstvo, se sídlem Na Bílém potoce 294, 664 71 

Veverská Bítýška nabídková cena v celkové hodnotě 214 993,- Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 524/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve „Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek“ na veřejnou zakázku malého rozsahu „ ZŠ 
Kuřim Tyršova - Jídelní stoly a židle“ a souhlasí s uzavřením „Smlouvy o dílo“ 
mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková 
organizace, se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 a společností 
KOVO, výr. družstvo, se sídlem Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, 
IČ 00030025, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 214.993 
Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Do jednání RM se dostavila ředitelka ZUŠ Kuřim P. Zámečníková, DiS. 
 
 
 

36. Rozpočtové opatření 
 
Oddíl 36 akce  Drobné investice + 200.000 Kč 
Oddíl 64 rezerva    - 200.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 525/2015 - Rada města schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města 

Kuřimi pro rok 2015, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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30. Stínící technika – ZUŠ Kuřim, vyčlenění 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Na zajištění financování akce byly RM dne 19. 8. 2015 Stínící technika - ZUŠ Kuřim vyčleněny 
finanční prostředky z ORGu „Drobné investice“ ve výši 275.000 Kč. 

Financování: 
Provedení sondy      3.025,00 Kč uhrazeno 
Provedení EI     22.002,00 Kč provedeno 
Cena ze SoD   243.619,00 Kč 
Cena dle Dod. č. 2    19.135,00 Kč 
Celkem   287.781,00 Kč 
Chybí částka    12.781,00 Kč 
 
Diskuse: 
Po delší diskusi a vyjasnění všech technických a finančních problémů opravy budovy ZUŠ paní 
ředitelka ZUŠ P. Zámečníková – souhlasí s těmito úpravami budovy: 

- s nátěrem oranžovou barvou, 
- vyčištěním a ošetřením fasády bez PUR pěny, 
- vybudováním stínící techniky 
- zbudováním klimatizace. 

 
Po této diskusi paní ředitelka z jednání odešla. 
 
Přijaté usnesení: 526/2015 - RM souhlasí s vyčleněním částky 15 000 Kč z ORG 1006 000 00 

„Drobné investice“ na financování veřejné zakázky malého rozsahu „Stínící 
technika - ZUŠ Kuřim“. 

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

31. Stínící technika – ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 2 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Stínící technika - ZUŠ Kuřim“ žádá OI o schválení uzavření Dodatku 
č. 2 ke Smlouvě o dílo. Předmětem dodatku jsou: 

1) vícepráce a méněpráce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, jedná se 
o tyto práce: 
- zrušení zastínění místnosti sklad (jižní strana) 
- nové zastínění místnosti taneční sál (západní strana) 
 
Rozpis položek: 

- Vícepráce - nová žaluzie v tanečním sále 3 ks   27.711,42 Kč 
- Méněpráce - zrušená žaluzie ve skladu  1 ks   - 8.576,48 Kč 
Celkem dodatek č. 2       19.135,00 Kč vč. DPH 
 

Návrh nově sjednané ceny: 
     Cena bez DPH  DPH 21 %  Cena vč. DPH 

Cena ze SoD vč. Dod. č. 1  201.338,00  42.281,00  243.619,00 

Nová cena Dodatek č. 2  217.152,00  45.602,00  262.754,00 

 
2) změna termínu dokončení díla z důvodů víceprací.  
Termín předání dokončeného díla: 
- dle SoD  do 5 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
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- dle Dodatku č. 2 do 6 týdnů od podpisu smlouvy o dílo 
 
Příloha: A - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2015/0038 
 
Přijaté usnesení: 527/2015 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0038 

na veřejnou zakázku malého rozsahu „Stínící technika - ZUŠ Kuřim“ se společností 
PROFIFLEX s.r.o., se sídlem Vojtova 1198/25, 664 34 Kuřim, IČ 29363667, který 
spočívá ve změně termínu dokončení díla a v přípočtu víceprací a odpočtu 
méněprací. 

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

33. Úprava fasády ZUŠ Kuřim, vyčlenění 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Vyčleněná částka z rozpočtu města  ORG 1300 000 000 500 tis. Kč 
 
OI žádá o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 Drobné investice na zajištění 
financování veřejné zakázky Úprava fasády ZUŠ Kuřim ve výši 80.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyčleněním částky 80.000 Kč z ORG 1006 000 00 „Drobné 

investice“ na financování veřejné zakázky malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ 
Kuřim“. 

Materiál byl stažen z jednání RM. 
 
 
 

32. Úprava fasády 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 „Úprava 
fasády ZUŠ Kuřim“. Zadávací řízení bylo provedeno opakovaně, v předchozím VŘ nebyla podána 
žádná nabídka. 
Výzva k podání nabídky byla dne 4. 8. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně byli přímou výzvou obesláni 4 kvalifikovaní dodavatelé. 
Prostřednictvím výzvy byla získána nabídka 1 uchazeče. 
Nabídka prošla kontrolou při otevírání obálek, dále bylo komisí provedeno posouzení nabídky 
z hlediska splnění požadavků zadavatele. 
Zadavatel stanovil pro zadání veřejné zakázky základní hodnotící kritérium, kterým je nejnižší 
nabídková cena. 
Hodnotící komise provedla kontrolu oceněného výkazu výměr a zjistila nesoulad mezi celkovou cenou 
uvedenou v krycím listu rozpočtu a celkovou cenou uvedenou v položkovém rozpočtu (součet všech 
položek). Po provedené kontrole bylo zjištěno zavinění na straně zadavatele, podklad - výkaz výměr, 
který byl součástí zadávacího řízení vykazoval početní chybu - chybu ve vzorci v krycím listu výkazu 
výměr. 
Hodnotící komise hodnotila celkovou cenu uvedenou v položkovém rozpočtu - tato celková cena 
se měla zobrazit v krycím listu rozpočtu. 

Vítězný uchazeč: Ing. Miloslav Vantuch, se sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno 

 nabídková cena  575.852 Kč vč. DPH 
 
Je na zvážení, zda není vhodnější počkat na dotační titul a provést kompletní zateplení celého objektu 
s výměnou oken. Dle vyjádření ředitelky ZUŠ p. Zámečníkové jsou repasovaná okna opět ve špatném 
technickém stavu a výměna oken bude časem nutná.  
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Příloha: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
 
Po delší diskusi z důvodu navýšení finanční částky na úpravu fasády ZUŠ bylo přijato nové 
usnesení předložené PaedDr. D. Holmanem: 
 
Přijaté usnesení: 528/2015 - RM ruší veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ 

Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu „Úprava fasády ZUŠ 
Kuřim“ a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo s Ing. Miloslavem Vantuchem, se 
sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, IČ 44080255, který předložil nabídku v celkové 
hodnotě 575 852 Kč Kč vč. DPH. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 

37. Různé 
 
D. Holman – navrhuje sejít se na workshopu nad financemi. 
 
 
S. Bartoš – podal informace získané během dne: 

1) Kontrola III. etapy rekonstrukce průtahu - na komunikaci byly ponechány staré obrubníky, ale 
je potřeba je vyměnit za nové v hodnotě asi 430 tisíc Kč, které SÚS nechce financovat. 
Vyjednávání je v kompetenci starosty. Bude případně svolána mimořádná schůze rady 
k řešení situace. 

2) Předpokládaný rozpočet akce byl 15 mil. Kč (výměna kabelů a sloupů VO), v I. etapě došlo 
k navýšení ceny prací o cca 600 tisíc Kč, není tam zahrnuto odvodnění u ZŠ Tyršova a oprava 
kanalizace. Na veřejné osvětlení zbývá necelých 5 mil. Kč, vypadá to, že zhruba 1 mil. Kč 
bude chybět. 

3) Kontrolní den na Přístavbu ZŠ Jungmannova – dle rozpočtu bude navýšení asi o 6 mil. Kč. 
Navíc je oproti předložené studii krček mezi školou a tělocvičnou, piloty pod celou budovou a 
rekonstrukce kanalizace. Po zpracování materiálu navrhuje svolat ZM v bližším termínu pro 
schválení RO, aby bylo možné zahájit VŘ. 

4) ul. Hybešova – jednání mezi dodavatelem, projektantem a dozorem - čeká se na výsledek 
jednání o termínech dokončení stavby a o finančním dopadu prodloužení výstavby. 

 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 18:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
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V Kuřimi dne 9. 9. 2015 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 9. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 2A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - střešní okna 
 2B - smlouva o dílo JaT SYSTEM s.r.o. 
3 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 3A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - dřevěná okna 
 3B - smlouva o dílo Nobi Austria s.r.o. 
4 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi 
5 E. ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „kab. VN67; VN1236; VN1235 

obnova“ 
 5A - situace 
 5B - smlouva 
6 Parkoviště U Stadionu - vyčlenění prostředků 
7 VO Jánská - Rozdělovací - vyčlenění prostředků 
8 Smlouva o výpůjčce - záznamové zařízení 
 8A - smlouva PČR 
9 Navýšení rozpočtu k protierozním pásům a dodatek smlouvy 
 9A - dodatek č. 4 

9B - 1. příloha dodatku - položkový rozpočet méně práce 
 9C - 2. příloha dodatku - položkový rozpočet vícepráce 
 9E - 4. příloha k dodatku - položkový rozpočet sadových úprav - realizace v jednotlivých letech 
 9D - 3. příloha k dodatku - položkový rozpočet - celková cena o dílo 
10 Závěry komise ŽP 
 10A - zápis jednání komise životního prostředí 
11 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
 11A - žádost o předchozí souhlas, dar ALTA 2015 
 11B - darovací smlouva - obecná 
12 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
 12A - žádost o předchozí souhlas, dar LIKOV 2015 
13 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
 13A - žádost o předchozí souhlas, dar TOS 2015 
14 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠJ 
 14A - žádost o předchozí souhlas, dar WALTER 2015 
15 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
 15A - žádost o předchozí souhlas, dar Elektrobock 
 15B - darovací smlouva - obecná 
16 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
 16A - žádost o předchozí souhlas, dar KŠK 
17 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
 17A - žádost o předchozí souhlas, dar MCAE 
18 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - ZŠT 
 18A - žádost o předchozí souhlas, dar Slévárna 
19 Poskytnutí dotace 
 19A - žádost o dotaci 
20 Užití loga města Kuřimi 
 20A - žádost 
21 Smlouva o dílo - urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 
 21A - návrh smlouvy o dílo Areál TOS Kuřim 
22 Parkoviště na ul. Komenského - informace o stavu přípravy zakázky 
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23 E. ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 1. května, sm. NNk 
Čokoládovny Fikar“ 

 23A - situace 
 23B - smlouva 
24 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
 24A - žádost o předchozí souhlas, dar ALTA 
 24B - darovací smlouva - obecná 
25 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
 25A - žádost o předchozí souhlas, dar KŠK 
26 Žádost o udělení souhlasu přijetím peněžitého daru - MŠZ 
 26A - žádost o předchozí souhlas, dar Slévárna 
27 Žádost o udělení souhlasu s přijetím peněžitého daru - MŠZ 
 27A - žádost o předchozí souhlas, dar TOS 
28 Havárie – oprava nosné konstrukce dna školního bazénu 10x6m ve Wellness Kuřim 
29 Oprava lávky pro pěší ul. Zahradní k ZUŠ 
 29A – Cenová nabídka – CTS Kuřim 
30 Stínící technika – ZUŠ Kuřim, vyčlenění 
31 Stínící technika – ZUŠ Kuřim, Dodatek č. 2 k SoD 
 31A - Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/0038 
32 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
 32A – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
33 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, vyčlenění 
34 Snížení nájemného – pronájem sálu v KD 
35 ZŠ Kuřim Tyršova – Jídelní stoly a židle, výsledek VŘ 
 35A – Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 35B – Kupní smlouva 


