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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2015 konané dne 7. 10. 2015 
 
Přítomni: 

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

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Bc. Jan Vlček. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:14 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 9. 2015 

2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

2/1 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

3 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

5 Jan Krich – zrušení usnesení 

6 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – žádost o nájem pozemku  

7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPI Kuřim na Zahrádkách rekonstrukce“ 

8 Dodatek č. 3 – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 

9 Dodatek č. 1 – SteSy Corporation, s.r.o.  

10 Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 

11 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 
č. 028914/15/OSV 

13 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Oprava 
krycí markýzy nad chodníkem u DPS, Zahradní 1275, Kuřim“ 

14 Souhlas s umístěním sídla  

15 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 

16 Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno ZŠ Tyršova 

16/1 Pověření místostarosty města schvalováním ředitelského volna na kuřimských ZŠ 

17 Spořicí účet Equa bank 
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18 Poskytnutí daru - zrušení usnesení RM 

19 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 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 
 
Diskuse: 
D. Holman – řeší se odstranění nástěnky „Věcí veřejných“. Byli vyzváni k odstranění, zatím se 
neozvali. Budeme tedy nástěnku užívat, pokud se ozvou, potom s nimi dále jednat. 
 
Přijaté usnesení: 555/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 9. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

2. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 6 v domě č. p. 1467 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51% vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 23. 9. 2015 přijala toto usnesení: 
534/2015 
Rada města bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu části družstevního podílu“ mezi panem 
Mgr. Miroslavem Novotným, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a paní Lenkou Starou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxx 666 01 Tišnov a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/6 členu 
Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - paní Lence Staré, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 666 01 Tišnov. 

 
Jelikož došlo k převodu pouze části družstevního podílu, musí být schválen budoucí pronájem bytové 
jednotky se společnými nájemci - Mgr. Miroslavem Novotným a paní Lenkou Starou. Bylo však 
schváleno usnesení na budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/6 pouze paní Lence Staré. 
OMP navrhuje přijaté usnesení č. 534/2015 zrušit a schválit usnesení nové. 
 
Přijaté usnesení: 556/2015 - RM ruší přijaté usnesení č. 534/2015 ze dne 23. 9. 2015 ve věci 

schváleného budoucího pronájmu bytové jednotky č. 1467/6 ul. Hojerova v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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2/1. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 557/2015 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu části družstevního 

podílu“ mezi panem Mgr. Miroslavem Novotným, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim a paní Lenkou Starou, trvale bytem xxxxxxxxxx 666 01 Tišnov 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1467/6 členům Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - Mgr. Miroslavu Novotnému, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim a paní Lence Staré, trvale bytem xxxxxxxxxxx 666 01 Tišnov. 

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

3. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 23. 2. 2015 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 59/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0007, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 10. 2015. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 1. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 558/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 1. 
2016. 

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

4. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 23. 2. 2015 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 60/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0008, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 10. 2015. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 1. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 559/2015 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 1. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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5. Jan Krich – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila usnesením č. 404/2015 ze dne 15. 7. 2015 prodloužení nájemní smlouvy č. 2015/O/0010 
s Janem Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci pronájmu lůžka v objektu 
chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 10. 2015. 
Jelikož nedošlo k podpisu dodatku ke smlouvě a jmenovaný byl z chaty se souhlasem inspektora 
veřejného pořádku vystěhován, OMP žádá o zrušení usnesení. 
 
Přijaté usnesení: 560/2015 - RM ruší usnesení č. 404/2015 ze dne 15. 7. 2015 ve věci prodloužení 

nájemní smlouvy č. 2015/O/0010 s Janem Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxx 664 34 Kuřim do 31. 10. 2015. 

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

6. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – žádost o nájem 
pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Pavel Škoda užívá na základě nájemní smlouvy z roku 2004 pozemek parc. č. 35 v k. ú. Kuřim 
o výměře 786 m

2
 - vizte př. A. Na předmětném pozemku provozuje sběrný dvůr na ul. Tišnovská. 

Dne 28. 8. pan Škoda ukončil nájem dle článku 3 bod 3. 2. b) nájemní smlouvy, tj. výpovědí bez udání 
důvodu s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájem tedy skončí 30. 11. 2015. 
 
Dne 23. 9. požádala o pronájem předmětného pozemku společnost AraMetal se sídlem ve Velkých 
Hostěrádkách č. p. 181, zastoupená jednatelem Vlastimilem Škrhákem. Společnost AraMetal by na 
pozemku pokračovala v provozování sběrného dvora - vizte př. B. 
 
Dne 30. 9. požádala o pronájem předmětného pozemku společnost Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o. (dále jen „CTS Kuřim“) se sídlem Sv. Čecha 600/44, zastoupená jednatelem Ing. 
Ladislavem Tomšů. CTS Kuřim by prostory využilo k uskladnění dopravního značení, materiálu 
a strojů v mimosezonním období. Nájemné ve výši cca 10.000 Kč/měsíc s roční valorizací respektuje -
- vizte př. C. 
 
Vzhledem k tomu, že Město Kuřim je 100 % vlastník CTS Kuřim, doporučuje OMP pronajmout 
pozemek této společnosti.  
Současné nájemné je každoročně valorizované a činí částku ve výši 115.512 Kč/rok, tj. (146,96 
Kč/m

2
/rok). OMP doporučuje nájemné zaokrouhlit na částku ve výši 147 Kč/m

2
/rok. Roční nájemné 

pak bude ve výši 115.542 Kč, měsíční nájemné ve výši 9.628,50 Kč. 
 
Přílohy: A - situace 

B - žádost 
C - žádost 

 
Přijaté usnesení: 561/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 35 v k. ú. Kuřim 

o výměře 786 m
2
 Centru technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 

600/44, Kuřim, IĆ 26307189, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 147 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPI Kuřim na Zahrádkách 
rekonstrukce“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby oprava komunikace na ul. Bezručova čtvrť a Na Zahrádkách (investor - město Kuřim) 
byla provedena přeložka podzemního komunikačního vedení. Na základě usnesení RM č. 171/2015 
ze dne 25. 3. 2015 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti ke stavbě „VPI 
Kuřim Na Zahrádkách rekonstrukce“ mezi městem Kuřim a společností O2 Czech Republic a.s. V této 
smlouvě je smluveno, že služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 
100 Kč bez DPH. 
 
Nyní nás oslovila společnost Vegacom a.s. v zastoupení České telekomunikační infrastruktury a.s. 
(dříve O2 Czech Republic a.s.) se sídlem Praha 3, Olšanská 6, IČ 04084063 se žádostí o uzavření 
smlouvy o zřízení služebnosti k dokončené stavbě - „VPI Kuřim Na Zahrádkách rekonstrukce“ - vizte 
příloha A. Podzemní komunikační vedení je uloženo v pozemcích města - parc. č. 2105 a 2107 vše 
v k. ú. Kuřim dle geometrického plánu č. 3264-206/2015 - vizte příloha B. 
 
Smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 562/2015 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle GP č. 3264-206/2015 
na pozemcích parc. č. 2105 a parc. č. 2107 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. 

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

8. Dodatek č. 3 – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 554/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva se 
společností DR. OPTIK Moravia s.r.o. Smlouva se týká umístění reklamy 1 ks reklamního banneru na 
silničním zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi na 1 rok, dodatkem č. 1 a č. 2 byla lhůta prodloužena do 
30. 10. 2015. Sazba za umístění reklamy je ve výši 400 Kč/1 měsíc (bez DPH). 
Pan Ing. Petr Dvorský podal za společnost DR. OPTIK Moravia s.r.o. žádost o prodloužení termínu 
o rok a současně žádá o bezplatné užívání silničního zábradlí po dobu uzavření křižovatky nám. 
1. května z důvodu rekonstrukce komunikace Tyršova a Tišnovská. 
Křižovatka nám. 1. května je uzavřena v souvislosti s 3. etapou rekonstrukce průtahu Kuřimi od 17. 8. 
2015. Vzhledem k tomu, že termín obnovení provozu není zatím přesně stanovený, navrhuje 
OI prominutí úhrady za umístění reklamy v délce 2 měsíců, tj. do 17. 10. 2015. 
 
Předkládáme RM návrh dodatku č. 3, kterým se prodlužuje termín umístění reklamního banneru do 
31. 10. 2016 za celkovou cenu 4.840 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
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Diskuse: 
D. Holman – nájem by odpustil po dobu 1 měsíce. Reklama tam navíc byla po celou dobu vyvěšená 
a práce prováděné v souvislosti s 3. etapou rekonstrukce ul. Tyršova a Tišnovská nebyly prováděny 
městem Kuřim. 
P. Ondrášek – nájmy neodpouštíme, nedělali jsme to ani v jiných případech, ale v odůvodněných 
případech se můžeme dohodnout na snížení až do výše 50 procent. 
 
Přijaté usnesení: 563/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě č. 2012/O/0117 

o umístění reklamy na silničním zábradlí v Kuřim se společností DR. OPTIK 
Moravia s.r.o., se sídlem Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, 
IČ 27251349, kterým se prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní plochy na nám. 
1. května do 31. 10. 2016 za celkovou cenu 5.324 Kč a promíjí 50 % nájemného 
za dobu uzavírky nám. 1. května a ulice Tišnovská. 

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

9. Dodatek č. 1 – SteSy Corporation, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 524/2014 ze dne 8. 10. 2014 byla se společností SteSy 
Corporation, s.r.o. uzavřena smlouva o umístění 1 ks reklamního banneru na silničním zábradlí na 
nám. 1. května v Kuřimi do 14. 10. 2015. Sazba za umístění reklamy je ve výši 400 Kč/1 měsíc (bez 
DPH). 
Pan Pavel Synek podal za společnost SteSy Corporation, s.r.o. žádost o prodloužení termínu o rok 
a současně žádá o bezplatné užívání silničního zábradlí po dobu uzavření křižovatky nám. 1. května 
z důvodu rekonstrukce komunikace Tyršova a Tišnovská. 
Křižovatka nám. 1. května je uzavřena v souvislosti s 3. etapou rekonstrukce průtahu Kuřimi od 17. 8. 
2015. Vzhledem k tomu, že termín obnovení provozu není zatím přesně stanovený, navrhuje OI 
prominutí úhrady za umístění reklamy v délce 2 měsíců, tj. do 17. 10. 2015. 
 
Předkládáme RM návrh dodatku č. 1, kterým se prodlužuje termín umístění reklamního banneru do 
13. 10. 2016 za celkovou cenu 4.840 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Diskuse: 
D. Holman – jedná se o stejný případ jako v bodě 8 a lze očekávat, že stejnou žádost učiní ještě další 
dva nájemci, kteří ve stejném období měli smlouvu na pronájem plochy. 
 
Přijaté usnesení: 564/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2014/O/0064 

o umístění reklamy na silničním zábradlí v Kuřim se společností SteSy 
Corporation, s.r.o., se sídlem 664 24 Drásov 318, IČ 28336453, kterým se 
prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní plochy na nám. 1. května do 13. 10. 2016 
za celkovou cenu 5.324 Kč a promíjí 50 % nájemného za dobu uzavírky nám. 1. 
května a ulice Tišnovská. 

 
 
 

10. Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Hynek Šípek, se sídlem Podhoří 233/18, Kuřim podal žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochu žádá umístit 
v termínu od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016. 
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Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. S žadatelem byla dohodnuta platba ve 4 splátkách ve výši 1.452 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – z důvodové zprávy není patrné, na jaké účely je pronájem povolován. Ve standardu 
smlouvy je ale účel specifikován. 
 
Přijaté usnesení: 565/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřim s panem Hynkem Šípkem, se sídlem Podhoří 233/18, 664 34 
Kuřim, IČ 60666005. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna 
na nám. 1. května na dobu od 15. 10. 2015 do 14. 10. 2016 za celkovou cenu 
5.808 Kč. 

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

11. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, oprava jednotné 

kanalizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D-OI-2015-006 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na akci „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, oprava jednotné 
kanalizace“. 
V Bezručově čtvrti se nachází osm odboček DN 300 BEO odvádějící splaškové a dešťové vody 
z bytových domů do hlavní jednotné kanalizace v ul. Na Zahrádkách. Pro předání do provozování 
spol. Brněnské vodárny a kanalizace, a. s. je tyto odbočky potřeba opravit, a to bezvýkopově robotem. 
Dále je potřeba opravit stávající revizní šachty na těchto stokách vybudované. 
V ul. Na Zahrádkách je potřeba na hlavní jednotné stoce zaslepit sedmnáct nefunkčních dešťových 
vpustí, ústících do jednotné kanalizace, které nebyly po zrušení stávajících a vybudování nových 
dešťových vpustí zaslepeny. 
 
Rozsah stavby je rozdělen na tyto části: 

· bezvýkopová oprava robotem na kanalizaci DN 300 BEO v Bezručově čtvrti před bytovým 
domem č. p. 1 101/2, 1 104/8, 1 107/14, 1 110/20, 1 113/28, 1 116/34, 1 119/42, 1122/48. 

· oprava šachet na kanalizaci DN 300 BEO v Bezručově čtvrti před bytovým domem č. p. 
1101/2, 1104/8, 1107/14, 1110/20, 1113/28, 1116/34, 1119/42, 1122/48. 

   · zaslepení sedmnácti nefunkčních dešťových vpustí ústících do jednotné kanalizace DN 500, 
DN 400, DN 300 BEO v ul. Na Zahrádkách. 

 
Oprava kanalizace DN 300 BEO robotem v Bezručově čtvrti a na opravu revizních šachet bude 
hrazena z ORG 1 271 000 000 „Opravy kanalizace“. 
Částka na zaslepení sedmnácti nefunkčních dešťových vpustí, ústících do jednotné kanalizace v ul. 
Na Zahrádkách, bude hrazena z ORG 1 243 000 000 „Rekonstrukce ul. Na Zahrádkách“. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele výše uvedené zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí 
Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky a návrh členů hodnoticí komise. 
Dále doporučuje odbor investiční schválit znění výzvy (vizte příloha) k podání nabídky a návrh členů 
hodnoticí komise. 
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Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  1.  Ing. Miluše Macková 
2. PaedDr. David Holman   2.  Mgr. Dagmar Montagová 
3. Ing. Pavla Kubová   3.  Radka Svobodová 
4. Silvie Peřinová    4.  Ing. Vlasta Indrová 
5. Stanislav Bartoš   5.  Ing. arch. Kateřina Hašková 

 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
C - soupis požadovaných prací 
D - situace 
E - vzor, čestné prohlášení 
F - vzor, krycí list nabídky 

 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá doplnit název zakázky o slovo „bezvýkopová“, aby bylo patrné také pro veřejnost, 
že nedojde těmito stavebními pracemi k žádnému zásahu do nově zbudovaných povrchů vozovky 
a chodníků. 
D. Holman – žádá upravit členy hodnoticí komise a náhradníky takto: 
 
Návrh členů hodnotící komise: Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman  1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Miluše Macková   2. Jan Herman 
3. Ing. Pavla Kubová   3. Radka Svobodová 
4. Silvie Peřinová   4. Ing. Vlasta Indrová 
5. Stanislav Bartoš   5. Ing. arch. Kateřina Hašková 
 
Přijaté usnesení: 566/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, 
bezvýkopová oprava jednotné kanalizace“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu 
se změnami. 

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

12. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 028914/15/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje. Předmětem dodatku je dofinancování 
činnosti Pečovatelské služby, s názvem Pečovatelská služba, dům s pečovatelskou službou, 
ID 6989675 ve výši 127.500 Kč. 
Tento výše jmenovaný Dodatek č. 1 schválilo Zastupitelstvo Jihomoravského kraje z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na 20. zasedání konané dne 13. 8. 2015 usnesením č. 1942/15/Z20. 
Podepsaný Dodatek č. 1 je nutné zaslat na JMK k podpisu pana hejtmana. Po jeho podpisu bude 
zaslán zpět městu Kuřim. 
 
 
Přílohy: A - dodatek smlouvy 
 
 
Přijaté usnesení: 567/2015 - RM souhlasí s podpisem dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Jihomoravského kraje č. 028914/15/OSV určené pro Centrum 
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sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim na dofinancování činnosti 
pečovatelské služby ve výši 127.500 Kč. 

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

13. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u DPS, 
Zahradní 1275, Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá návrh znění výzvy 
k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Předpokládaná cena opravy 160 tis. Kč včetně DPH. 
Jedná se o demontáž „dřevo-plastového palubkového“ obkladu - markýzy nad vstupem a kolem vnější 
části objektu Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Nová krytina je navržena 
z materiálu plech. Barva bude přizpůsobena dle výzvy obkladům, které v jiných částech objektu 
zůstávají - odstín hnědé. Barva bude vybrána ze vzorníku. Plech byl zvolen z důvodu odolnosti 
povětrnostním podmínkám a z důvodu bezpečnosti, protože z horní části budovy na markýzu se 
v zimním období sesouvá sníh. 
Dále ředitelka předkládá návrh členů a náhradníků komise pro otvírání obálek a hodnotící komise. 
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 22. 10. 2015 od 9 hod. v kanceláři ředitelky CSS Kuřim. 
 
Odůvodnění: Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 
Kuřim je nutná, z důvodu opadávání jednotlivých částí markýzy. Hrozí nebezpečí úrazu a případně 
i škodě na majetku např. parkujících vozidel. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - krycí list cenové nabídky 
C - foto 
D - návrh členů 
E - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 568/2015 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

„Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim“. 

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

14. Souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Sportovně střelecký klub TOS Kuřim požádal město Kuřim o udělení souhlasu s umístěním sídla klubu 
na adresu města Kuřimi. Důvodem je očekávaná změna ve vlastnictví správní budovy TOS Kuřim, kde 
je sídlo umístěno dosud. 
 
Přílohy: A - žádost o umístění sídla SSK 
 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasí, aby se na adresu úřadu uděloval souhlas s umístěním sídla kteréhokoliv 
klubu. 
A. Zimmermannová – také lze udělit souhlas na objekt střelnice, která je v našem majetku a prý má 
číslo evidenční. Pro sportovní klub by bylo ale jednodušší, aby měli adresu na úřadě. 
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D. Holman - kdyby se tak rozhodly všechny spolky, pak neúměrně zatěžujeme podatelnu úřadu 
něčím, co tam nepatří. Není si jist, zda sídlo spolku nemá důsledky také v případě vymáhání nějakých 
pohledávek. 
P. Ondrášek – myslí si, že je zbytečné se obávat, spolky v prvé řadě ručí svým majetkem, poté věřitel 
může žádat úhradu škody od odpovědného funkcionáře, když nemá majetek spolek, tedy pak ručí 
majetkem statutární zástupce klubu a exekutor v takovém případě půjde v první řadě na adresu 
bydliště statutára. 
D. Holman – žádá udělit souhlas s umístění sídla na adresu střelnice. 
 
Přijaté usnesení: 569/2015 - RM souhlasí s umístěním sídla Sportovně střeleckého klubu TOS 

Kuřim, IČ 15547353, na adresu Pod Vinohrady 55, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16/1. Pověření místostarosty města schvalováním ředitelského 
volna na kuřimských ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Na základě ustanovení § 24 odst. 2, školského zákona je ředitel školy povinen s dostatečným 
předstihem, umožňuje-li to povaha věci, oznámit důvody vyhlášení volného (ředitelského) dne 
zřizovateli a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
Citace ze školského zákona § 24 odst. 2: 
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, 
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Důvodem tohoto ustanovení je zamezení umělého prodlužování volných dnů na školách. 
Zřizovatel (RM) posoudí závažnost uvedených důvodů vedoucích k prodloužení uzavření základní 
školy a udělil řediteli s vyhlášením ředitelského volna souhlas. 
Je na rozhodnutí zřizovatele (RM), jestli se udělením souhlasu i v budoucnu bude zabývat rada města 
nebo pověří odpovědnou osobu k vydávání tohoto souhlasu. 
Zákon nestanovuje, aby se udělováním souhlasů s ředitelskými dny zabývala rada města a přijímala 
usnesení. Je možné, aby rada města tímto pověřila radního, který je odpovědný za školství v Kuřimi. 
V budoucnu by tento radní spolu s ředitelem školy posoudil závažnost důvodu k vyhlášení 
ředitelského volna a udělil nebo neudělil souhlas. 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM pověřuje dle § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 

zřízení), v platném znění, místostarostu PaedDr. Davida Holmana schvalováním 
ředitelského volna na obou základních školách zřizovaných městem Kuřimí. 

 
 
 

17. Spořicí účet Equa bank 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V rámci poptávky města na možné lepší zúročení volných prostředků předložila Equa bank nabídku 
vedení spořicího účtu, kde jsou prostředky zhodnocovány sazbou 0,9 % p. a. do výše vkladu 25 mil. 
Kč. 
Jelikož se žádná z jiných nabídek této ani nepřiblížila a vedení účtu je bez poplatků, je navrhováno 
této nabídky využít a uzavřít smlouvu s Equa bank za podmínek, dle nabídky. 
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Přílohy: A – nabídka 
 
 
Na jednání se v 15:21 hod. dostavil Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – nemůže banka zbankrotovat? Kolik tam budeme ukládat? 
A. Varmužka – všechny banky mohou zbankrotovat. Nelze to pojistit. Myslel si, že dají vklad 25 mil. 
Kč. 
P. Ondrášek – jaké je naše stávající úročení a jaké jsou naše náklady v komerční bance? 
A. Varmužka – tady nejde o ušetření nákladů, tady jde o úročení, které v komerční bance nemáme. 
Takto na úrocích vyděláme 250 tisíc za rok. 
P. Ondrášek – důvodová zpráva by měla obsahovat přehled ostatních nabídek. 
A. Varmužka – oslovil UniCredit, Komerční banku, PPF, Equa bank, někteří se ani neozvali. Tato 
nabídka platí pouze 10 dní. Pokud se podmínky změní, můžeme vklad vypovědět a dát ho jinam. 
Bude na tom pracovat dál, pokud přijde jiná nabídka, budou o tom radní informováni. 
 
 
Z jednání odešel v 15:30 hod. Ing. A. Varmužka. 
 
 
Přijaté usnesení: 570/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy na vedení spořicího účtu se 

společností Equa bank a. s., Karolinská 661/4, 186 00 Praha 8, IČ 47116102, za 
podmínek dle nabídky v příloze. 

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

18. Poskytnutí daru - zrušení usnesení RM 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Společnost Wellness Kuřim požádala o individuální dotaci z rozpočtu města Kuřimi na zajištění 
cvičebního programu "Move-it" pro žáky základních škol v Kuřimi. Tělovýchovný program měl 
v minulém roce velký úspěch a má podporu rodičů. 
V minulém roce byla poskytnuta částka ve výši 20.000 Kč. 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 23. 9. 2015 přijala usnesení ve znění: 
Přijaté usnesení: 552/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí daru ve výši 20.000 Kč 

na zajištění cvičebního programu Move-it pro žáky základních škol v Kuřimi se 
společností Wellness Kuřim, s.r.o., IČ 29213380, 664 34 Kuřim, Blanenská 1082. 

 
Dle doporučení vedoucí odboru finančního Ing. A. Varmužky a interní auditorky Ing. S. Ondráškové by 
ale bylo lépe, kdyby se spíše o požadovanou částku zvedl rozpočet přímo základní škole ZŠ Tyršova, 
která tohoto cvičebního programu bude využívat pro žáky II. stupně, popřípadě zvolit jiný postup 
vyjádření podpory. 
Dále dle dodatečného vyjádření pana Jaroslava Kučery - instruktora Move-it ze společnosti Wellness 
Kuřim by byl spíše pro zrušení přijatého usnesení s tím, že by podali žádost o dotaci z PFP sportovní 
činnosti na rok 2016. 
 
Nyní je tedy předložen návrh na zrušení přijatého usnesení č. 552/2015. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – trvá na tom, že na žádost, tak jak byla předložena, bylo nejlepší řešení formou daru, 
ale souhlasí se zrušením. Pokud bude žádáno o dotaci, pak je třeba žádat do programu se všemi jeho 
pravidly. Proč Wellness Kuřim nevystaví rovnou fakturu za podíl na využití této služby ze strany dětí? 
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Cvičení by pak ale muselo být pro děti obou základních škol a bylo by limitováno jen věkem. Takové 
řešení by podpořil. 
D. Holman – nesouhlasí, že by město dotovalo jenom program „Move-it“ vedený jedním instruktorem, 
zatímco třeba na plavání vedené jiným instruktorem by takovou dotaci nezískalo. Žádost přes 
sportovní program bude řešena nejprve sportovním výborem.  
 
Přijaté usnesení: 571/2015 - RM ruší usnesení č. 552/2015 ze dne 23. 9. 2015 týkající se uzavření 

smlouvy na zajištění cvičebního programu Move-it. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 

16. Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot zaslal zřizovateli školy oznámení o záměru vyhlásit ve dnech 26. 10. a 27. 10. 2015 
ředitelské volno. Jako důvod vyhlášení ředitelského volna ředitel školy uvedl opravu a revizi topného 
systému, výměnu vodoměru v budově Tyršova 1255 a nátěr zdí okolo schodiště v budově 
Komenského 511 (vizte příloha A). 
Na základě ustanovení § 24 odst. 2, školského zákona je ředitel školy povinen s dostatečným 
předstihem, umožňuje-li to povaha věci, oznámit důvody vyhlášení volného (ředitelského) dne 
zřizovateli a zveřejnit je způsobem umožňujícím dálkový přístup. 
 
Citace ze školského zákona § 24 odst. 2: 
„V období školního vyučování může ředitel školy ze závažných důvodů, zejména organizačních 
a technických, vyhlásit pro žáky nejvýše 5 volných dnů ve školním roce. Umožňuje-li to povaha věci, 
ředitel školy s dostatečným předstihem oznámí důvody vyhlášení volného dne zřizovateli a zveřejní je 
způsobem umožňujícím dálkový přístup.“ 
Důvodem tohoto ustanovení je zamezení umělého prodlužování volných dnů na školách. 
Jelikož ředitelské volno 26. 10. a 27. 10. přímo navazuje na státní svátek 28. 10. a podzimní 
prázdniny, které jsou 29. 10. a 30. 10., je třeba, aby zřizovatel posoudil závažnost uvedených důvodů 
vedoucích k prodloužení uzavření základní školy a udělil řediteli s vyhlášením ředitelského volna 
souhlas. 
Je na rozhodnutí zřizovatele, jestli se udělením souhlasu i v budoucnu bude zabývat rada města nebo 
pověří odpovědnou osobu k vydávání tohoto souhlasu. 
Zákon nestanovuje, aby se udělováním souhlasů s ředitelskými dny zabývala rada města a přijímala 
usnesení. Je možné, aby rada města tímto pověřila radního, který je odpovědný za školství v Kuřimi. 
V budoucnu by tento radní spolu s ředitelem školy posoudil závažnost důvodu k vyhlášení 
ředitelského volna a udělil nebo neudělil souhlas. 
 
Přílohy: A - oznámení záměru s vyhlášením ŘV 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – by do tohoto rozhodnutí ředitele nezasahoval, pokud se tak rozhodl. 
D. Holman – navrhoval by omezit pouze na budovu Komenského, kde bude probíhat ta podstatná část 
oprav, ale je ověřeno, že to ze zákona není možné a je třeba vyhlásit pro celou školu. Je třeba rychle 
informovat rodiče, aby se mohli zejména u menších dětí včas na situaci připravit. 
 
Přijaté usnesení: 572/2015 - RM souhlasí s vyhlášením ředitelského volna v Základní škole Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci, ve dnech 26. 10. 
a 27. 10. 2015 z důvodů dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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15. Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Úprava fasády ZUŠ Kuřim 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2015-002 
Zajišťující odbor:  OI, Peřinová 
Zajištěno z rozpočtu města: 500 tis. Kč, ORG 1300 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S1/2015/RM zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno opakované zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu na stavební práce s názvem „Úprava fasády ZUŠ Kuřim“. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 15. 9. 2015 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Současně byli e-mailem obesláni 4 kvalifikovaní dodavatelé. 
Prostřednictvím výzvy byly získány nabídky 4 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnoticí komise dne 29. 9. 2015 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových soupisu prací proběhlo dne 5. 10. 2015 
druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Do hodnocení nebyla zařazena nabídka č. 4, NEČAS PRÁCE VE VÝŠKÁCH s.r.o. - z důvodů 
nesplnění zadávacích podmínek. Uchazeč předložil nabídku v celkové hodnotě 267.190 Kč vč. DPH, 
v předloženém soupisu prací nebyl oceněn oddíl 5 Lešení, práce byly v nabídce oceněny výhradně 
pomocí horolezecké techniky. Zadavatel v zadávacích podmínkách požadoval ocenění předloženého 
soupisu prací, který obsahoval použití lešení (dodávku a montáž). Nabídka není porovnatelná 
s ostatními nabídkami, došlo by k porušení zásady rovného zacházení. 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka č. 2, Ing. Miloslav Vantuch, se sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, který předložil nabídku 
v celkové hodnotě 428.378,66 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - zpráva 

B - smlouva o dílo 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:45 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – ve výzvě byla poptána úprava fasády pomocí lešení, protože práce provedené z lešení 
jsou kvalitnější, než práce provedené pomocí lanové techniky. 
A. Zimmermannová – ale cena je o dost dražší, než nabídka č. 4. Ptá se, zda hoří nějaký termín? 
D. Holman – tyto práce by se neměly dělat v zimě. Chce stihnout letos, jak bylo naplánováno, 
nepřesouvat to do příštího roku. 
P. Ondrášek – důvod vyřazení nejlevnějšího uchazeče z hodnocení považuje v tomto případě za 
diskutabilní. Z nabídky je patrné, že žádné lešení neobsahuje. 
D. Holman - mohli bychom vyzvat všechny o doplnění nabídek na nátěr z lana. Práce musí být 
provedeny kvalitně za použití jakékoliv techniky. 
S. Bartoš – pan Vantuch je jediný, který se o zakázku intenzivně zajímá. Je otázka, jestli nechat 
doplnit všechny zájemce nebo si vybereme dodavatele podle svého uvážení. 
D. Holman – doplnění by žádal dodat do 3 dnů. 
S. Bartoš – považuje to za seriózní. 
D. Holman – v pátek by se materiál mohl schválit na mimořádném jednání rady města. Nyní stahuje 
materiál z jednání. 
 
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 
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sídlem Loučná 11a, 644 00 Brno, IČ 44080255, který předložil nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 428.378,66 Kč vč. DPH. 

 
 
 
Místostarosta ukončil jednání v 16:16 hod. 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta člen rady města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 7. 10. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 9. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
2/1 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
3 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
5 Jan Krich – zrušení usnesení 
6 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – žádost o nájem pozemku  
 6A - situace 
 6B - žádost 
 6C - žádost 
7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPI Kuřim na Zahrádkách rekonstrukce“ 
 7A - situace 
 7B - geometrický plán 
 7C - smlouva 
8 Dodatek č. 3 – DR. OPTIK Moravia s.r.o. 
 8A - dodatek č. 3 
9 Dodatek č. 1 – SteSy Corporation, s.r.o.  
 9A - dodatek č. 1 
10 Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 
 10A - smlouva 
11 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 11A - výzva 
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 11B - návrh smlouvy o dílo 
 11C - soupis požadovaných prací 
 11D - situace 
 11E - vzor - čestné prohlášení 
 11F - vzor - krycí list nabídky 
12 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje 

č. 028914/15/OSV 
 12A - dodatek smlouvy 
13 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Oprava 

krycí markýzy nad chodníkem u DPS, Zahradní 1275, Kuřim“ 
 13A - výzva 
 13B - krycí list cenové nabídky 
 13C - foto 
 13D - návrh členů 
 13E - smlouva o dílo 
14 Souhlas s umístěním sídla  
 14A - žádost o umístění sídla SSK 
15 Úprava fasády ZUŠ Kuřim, výsledek VŘ 

15A - zpráva 
15B - smlouva o dílo 

16 Oznámení záměru vyhlásit ředitelské volno ZŠ Tyršova 
 16A - oznámení záměru s vyhlášením ŘV 
16/1 Pověření místostarosty města schvalováním ředitelského volna na kuřimských ZŠ 
17 Spořicí účet Equa bank 
 17A - nabídka 
18 Poskytnutí daru - zrušení usnesení RM 


