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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 38/2015 konané dne 5. 11. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

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

2 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od smlouvy, nová smlouva o dílo 

2/1 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od smlouvy, nová smlouva o dílo 

3 K dur - dlouhodobý pronájem Klubu Kotelna 

4 Vyřazení majetku města 

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

5/1 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku  

5/2 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku  

6 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 

7 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  

8 Zahájení zadávacího řízení – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace a 
sociálního zázemí“ 

9 Trisys, spol. s r.o. – prominutí platby  

10 Zápis z jednání komise stavební ze dne 26. 10. 2015 

11 Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - 2. etapa 

12 Žádost výjimku z dopravního značení u rybníka Srpek 

13 Zápis z komise dopravy 

14 Zápis z pátého jednání komise školské 

15 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

16 Schválení dodatku 
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17 Udělení medaile města Kuřimi 

17/1 Udělení medaile města Kuřimi - dar 

18 Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 

19 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 

20 Žádost o vyjádření 

21 Dohoda o ukončení výpůjčky 

22 Smlouva o vystoupení 

23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, 
Dodatek č. 2 ke SoD 

24 Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 

25 Rozpočtové opatření č. 17 

26 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2015 

27 Žádost o finanční příspěvek 

28 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 
 
Přijaté usnesení: 590/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 27. 10. 

2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se v 14:18 hod. dostavil. P. Ondrášek a S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

8. Zahájení zadávacího řízení – „Hasičská zbrojnice Kuřim, 
rekonstrukce elektroinstalace a sociálního zázemí“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. arch. Kateřina Hašková) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2015-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Rekonstrukce elektroinstalace zahrnuje kompletní výměnu rozvodů a svítidel, vyjma garáží 
rekonstruovaných v rámci zateplení, přestavbu rozvodných skříní, a dále výmalby v dotčených 
prostorách, náklady dle projektu jsou 841.358 Kč vč. DPH (695.337 Kč bez DPH). 
Rekonstrukce sociálního zázemí zahrnuje změnu dispozice soc. zázemí v 1. NP, tak, aby vyhovovala 
hyg. předpisům, úpravy kuchyňky a WC ve 2. NP, dále dojde k výměně vadných stoupacích potrubí 
vody a kanalizace, náklady dle projektu jsou 530.811,30 Kč vč. DPH (438.687 Kč bez DPH). 
Celkem 1.372.169 Kč vč. DPH 21% (1.134.024 Kč bez DPH). 
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Výše dotace 400.000 Kč, zahájit by se měla již v tomto roce, dokončení dle podmínek dotačního titulu 
max. 06/2016. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřim 
S2/2015/RM, o zakázkách města a dále doporučuje schválit znění výzvy, zadávací dokumentaci 
k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - zadávací dokumentace 
C - návrh SOD 
D - návrh hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 591/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele zakázky 

malého rozsahu na stavební práce „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce 
elektroinstalace a sociálního zázemí“, dále schvaluje znění výzvy, zadávací 
dokumentace, návrh SOD a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. 

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

6. Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, žádá odbor investiční o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0066. 
 
Předmětem návrhu Dodatku č. 2 jsou vícepráce v hodnotě 267.205 Kč bez DPH (323.318 Kč 
včetně DPH) neobsažené v projektové dokumentaci, a které byly nezbytné k realizaci stavby. 
Jedná se o tyto práce: 

- přemostění výkopů v křižovatce Tyršova - Hybešova dle požadavku ve vyjádření SÚS JMK 
- náklady spojené s omezením dopravy v rámci rekonstrukce průtahu městem Kuřim za 

přesuny mechanizace 
- vedlejší náklady na předem zasmluvněné služby, parkovací stání a vybavení zařízení 

staveniště v době rekonstrukce průtahu městem Kuřim 
- poplatky spojené s přerušením stavby v době opravy mostu přes železniční těleso 

 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   13.793.000 Kč bez DPH 16.689.530 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1  13.852.497 Kč bez DPH 16.761.521 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 2  14.119.702 Kč bez DPH 17.084.839 Kč vč. DPH 

 

Vícenáklady ve výši 267.205 Kč bez DPH budou čerpány z ORG č. 1 149 000 000 „ Ul. Hybešova - 
oddílný systém kanalizace“ 
 
Dále je předmětem návrhu Dodatku č. 2 změna termínu dokončení díla dle aktuálního 
harmonogramu (vizte příloha), a to z důvodu: 

- opravy mostu přes železniční těleso v ul. Hybešova a znemožnění příjezdu těžké techniky 
z horní části ulice k výkopu pro budování dešťové kanalizace 
- omezení dopravy v rámci rekonstrukce průtahu městem Kuřim, a to hlavně v 1. etapě 
(rekonstrukce vozovky od ul. Nerudova po ul. Nádražní) a 2. etapě (rekonstrukce vozovky od 
kruhového objezdu po ul. Nerudovu). 
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Přesné časové omezení je uvedeno v přiloženém aktuálním harmonogramu, který bude součástí 
tohoto dodatku. 
Vzhledem k předpokládaným nepříznivým zimním povětrnostním podmínkám je potřeba stavební 
práce související s rekonstrukcí místní komunikace, respektive s celoplošnou obrusnou vrstvou, 
přesunout na příští rok, nejpozději však do 31. května 2016. 
 
Přílohy: A - zdůvodnění 

B - rozpočet 
C - dodatek č. 2 
D - harmonogram 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – nyní řešíme tímto dodatkem práce, které jsme museli udělat navíc v souvislosti s výlukami, 
objížďkami apod. Samotné vícepráce jako např. práce geologa kvůli skále, posunutí šachty o 15 m, 
vyčištění příkopu vč. kanálu na pozemku SŽDC, protože by se nám ucpalo – toto budeme dojednávat 
v únoru až březnu 2016. 
P. Ondrášek – obyvatelé na ul. Hybešova by se měli více informovat. 
S. Bartoš – vše se jim hlásí, vše se s nimi probírá. 
P. Ondrášek – máme aktuální harmonogram? Je zde hrozba, že zamrzne vodovod? 
S. Bartoš – ten se bude nyní schvalovat. Hrozba je reálná, pokud budou silné mrazy. Dělníci 
intenzivně pracují a přípojky se snaží dodělat. 
 
Přijaté usnesení: 592/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 2014/D/0066 se společností AQUASYS s r.o., se sídlem Jamská 2488/65, 
591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 25344447, na veřejnou zakázku „Kuřim - 
odkanalizování ul. Hybešova“, který spočívá v přípočtu víceprací v hodnotě 
323.318 Kč včetně DPH a ve změně termínu dokončení. 

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

7. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, bezvýkopová oprava 

jednotné kanalizace 
Evidenční číslo zakázky: D-OI-2015-006  
Zadavatel: Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Odbor investičního (OI) 
Vedoucí ZO: S. Bartoš 
Pověřený pracovník ZO: Ing. Pavla Kubová 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Kuřim, ul. Na Zahrádkách a Bezručova čtvrť, bezvýkopová oprava 
jednotné kanalizace“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 700.000 Kč z ORG 1 271 000 000 „Opravy 
kanalizace 2014“ a ve výši 320.000 Kč z ORG 1 243 000 000 „Rekonstrukce ul. Na Zahrádkách“.  
Výzva byla zveřejněna od 8. 10. do 23. 10. 2015, tj. 12 pracovních dnů. Osloveno bylo 5 společností. 
 
Seznam přijatých nabídek: 
 

Pořadové.č. 
nabídky 

Název uchazeče IČ 
uchazeče 

Datum přijetí 
nabídky 

Způsob 
přijetí 
nabídky 

Převzal 
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1  Vlastimil Stroer, s.r.o 
Malostranská 7/17, 625 00 
Brno 

28354427 20.10.2015 osobně Mrkosová 

2  WOMBAT, s.r.o Březinova 
23, 616 00 Brno 

47912553 23.10.2015 osobně Mrkosová 

 
Posouzení nabídek: 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 2 uchazečů.  
 
Na 1. jednání uskutečněném 23. 10. 2015 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách a provedla kontrolu úplnosti nabídek. 
Hodnoticí komise žádá o doplnění dokladů v nabídkách uchazečů: 
Uchazeč č. 1 - Stroer, s.r.o., se sídlem Malostranská 7/17, 625 00 Brno - v nabídce není doložen 
doklad: kvalifikační předpoklady - oprávnění k podnikání; kvalifikační předpoklady - odborná 
způsobilost 
Uchazeč č. 1 byl vyzván emailem k doložení chybějících dokladů - termín doložení do 26. 10. 2015 do 
11:00 hod. osobně nebo emailem. 
Uchazeč č. 2 - WOMBAT, s.r.o. - byl vyloučen z důvodu nesplnění zadávacích podmínek - dodání 
neúplného nacenění požadovaných stavebních prací. 
 
Na 2. jednání uskutečněném 27. 10. 2015 v 11:05 hod. hodnoticí komise posoudila doložené chybějící 
doklady spol. Stroer, s.r.o a došla k závěru, že nabídka splnila požadavky výzvy. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti Stroer, s.r.o., se sídlem Malostranská 7/17, 625 00 Brno, v hodnotě 810.150 
Kč (bez DPH), tj. 980.281,50 Kč (s DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – po celé délce se opravují části k jednotlivým bytovým domů. Procházíme robotem stávající 
kanalizaci. Něco už opravil BVaK a město dolaďuje zaslepení bývalých kanalizačních vpustí. 
D. Sukalovský – obyvatelé bytových domů si to na svých částech opravují? Ví o tom? 
S. Bartoš – myslí si, že ano. 
D. Sukalovský – mělo by se jim to říct, protože společnost, která tam je jim to může udělat. 
 
Přijaté usnesení: 593/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Na Zahrádkách 
a Bezručova čtvrť, bezvýkopová oprava jednotné kanalizace“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností Stroer, s.r.o., se sídlem Malostranská 
7/17, 625 00 Brno, IČ 28354427, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 980.281,50 Kč. 

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

9. Trisys, spol. s r.o. – prominutí platby  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 23/2011 ze dne 12. 1. 2011 byla se společností Trisys, spol. s.r.o. 
uzavřena smlouva o umístění 1 ks reklamního banneru na silničním zábradlí na nám. 1. května 
v Kuřimi č. 2011/O/0001 na dobu neurčitou. Sazba za umístění reklamy ve výši 300 Kč/1 měsíc (bez 
DPH) je dle smlouvy valorizována při součtu průměrných ročních přírůstků indexů spotřebitelských 
cen, který přesáhl 5 %. 
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Pan Vítězslav Nováček podal za společnost Trisys, spol. s.r.o. žádost o bezplatné užívání silničního 
zábradlí po dobu uzavření křižovatky nám. 1. května z důvodu rekonstrukce komunikace Tyršova 
a Tišnovská. 
Dvěma žadatelům, kteří mají umístěné reklamní bannery na silničním zábradlí na nám. 1. května, byla 
platba po dobu 1 měsíce prominuta, OI doporučuje RM prominutí úhrady za umístění reklamy ve 
stejné délce. 
 
Přijaté usnesení: 594/2015 - RM schvaluje prominutí platby společnosti Trisys, spol. s.r.o., se 

sídlem Blanenská 1328, 664 34 Kuřim, IČ 48173657 za umístění reklamní tabule 
na silničním zábradlí na nám. 1. května ve výši 50 % nájemného za dobu uzavírky 
nám. 1. května a ul. Tišnovská. 

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

10. Zápis z jednání komise stavební ze dne 26. 10. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 26. 10. 2015 proběhlo jednání Komise stavební města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Studie „Rekreační hala ledního hokeje“ 
2. Přístavba pergoly na ul. Jungmannova č. p. 1283/11 v Kuřimi 
3. Stavební úpravy RD na ul. Wolkerova č. p. 547/20, Kuřim 
4. Půdní vestavba RD na ul. Tleskačova 1700/16,Kuřim 
5. Rekonstrukce - stavební úpravy objektu č. p. 1016, ul. Wolkerova, Kuřim 
6. Různé - Kanalizační přípojka RD, nám. 1. května  554/17, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
D. Holman – očekávají nějaké stanovisko města, ale žádné by nevydával. 
PRO: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:45 hod. D. Holman. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 5 – nebylo hlasováno. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14:50 hod. D. Holman. 
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Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 595/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 26. 10. 

2015 v bodě 1, schvaluje body 2, 3, 4 a 6. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

11. Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - 
2. etapa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Na zvýšení úrovně technického zabezpečení budovy Městského úřadu Kuřim byla zastupitelstvem 
města na rok 2014 vyčleněna částka 600.000 Kč. Za tyto finanční prostředky byla v roce 2014 
realizována první etapa zakázky „Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“ pod 
ev. číslem D-KÚ-2014-001. V tomto roce 2015 byla na druhou etapu uvedené zakázky zastupitelstvem 
města vyčleněna částka 400.000 Kč ORG 1278000000. Ve výzvě k podání nabídek byla druhá etapa 
ošetřena termínem opčního práva v souladu se zákonem č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách § 13 
odst. 6. Dodavatel této zakázky byl dle podmínek zadávací dokumentace osloven s výzvou k podání 
nabídky na tuto druhou etapu. Tato nabídka dodavatele je přikládána na jako příloha č. 2. V druhé 
etapě bude řešen perimetr objektu radnice s důrazem na rizikové prostory v přízemí, systém 
generálního klíče a zvýšena úroveň zabezpečení garáže v objektu Jungmannova 950. Termín druhé 
etapy provádění díla se předpokládá od: poloviny listopadu 2015 - poloviny prosince 2015. 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy o dílo 

B – nabídka, položkový rozpočet 
C - protokol o předání místo provádění díla 

 
Přijaté usnesení: 596/2015 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo se společností COMIMPEX 

spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno - Lesná, IČ 46972439, 
v celkové hodnotě 179.977 Kč s DPH k realizaci druhé etapy zakázky „Komplexní 
dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:48 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

2. Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od 
smlouvy, nová smlouva o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 9. 9. 2015 přijala toto 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. 
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Dne 16. 9. 2015 byla uzavřena smlouva o dílo s vítězným uchazečem - společností Nobi Austria s.r.o., 
Brtnice. Společnost ten samý den zahájila práce předáním a převzetím staveniště, tj. zaměřením 
okenních výplní v dotčených bytech. Termín dokončení díla byl ve smlouvě o dílo stanoven do 31. 10. 
2015. OMP se v týdnu od 5. 10. 2015 zkontaktoval s jednatelem společnosti, panem Ctiborem 
Nobichtem. Pan Nobicht přislíbil, že nájemce obvolá a do 9. 10. 2015 objednateli zašle e-mailem 
harmonogram prací v jednotlivých bytech. OMP však žádný harmonogram neobdržel a v následujících 
dvou týdnech zkoušel opět jednatele telefonicky zkontaktovat, tentokrát již bezúspěšně. Ani nájemci 
bytů nebyli ze strany zhotovitele o postupu prací informováni. 
OMP proto dne 22. 10. 2015 zaslal prostřednictvím datové zprávy zhotoviteli výzvu k předložení 
harmonogramu a sdělení termínu dokončení celého díla. Společnost Nobi Austria s.r.o. do 
stanoveného termínu (pondělí 26. 10. 2015 do 10:00 hodin) na výzvu nereagovala. Pokud společnost 
Nobi Austria s.r.o. do konce října nezačne komunikovat, navrhuje OMP od uzavřené smlouvy o dílo 
odstoupit. 
 
OMP zkontaktoval uchazeče výběrového řízení, který se umístil na druhém místě - společnost K-
OKNA GROUP s.r.o., se sídlem Tleskačova 1703, 664 34 Kuřim, IČ 29311802. Společnost K-OKNA 
GROUP s.r.o. ve výběrovém řízení nabídla cenu díla ve výši 117.158 Kč bez DPH (134.732 Kč vč. 
DPH). Jednatel firmy, pan Marek Kos, garantuje nabídnutou cenu s tím, že termín plnění by se 
posunul do 31. 3. 2016, a to vzhledem k blížícímu se konci roku a k množství nasmlouvaných zakázek 
firmy K-OKNA GROUP s.r.o. 
OMP navrhuje uzavřít smlouvu o dílo se společností K-OKNA GROUP s.r.o., Kuřim, IČ 29311802 za 
nabídnutou cenu 134.732 Kč vč. DPH, termín dokončení: 31. 3. 2016. 
 
Finanční prostředky, se kterými OMP počítal v ORG 1031 000 000 na tuto zakázku, budou ještě do 
konce roku investovány do dvou nyní uvolněných bytů, aby mohly být co nejdříve obsazeny novými 
nájemci: 

· byt č. 828/1, ul. Zborovská (po paní Kloudové) - rekonstrukce koupelny a zhotovení etážového 
topení - topná tělesa budou použita z KD, 

· byt č. 1116/7, ul. Bezručova čtvrť (po panu Klusákovi) - výměna střešních oken, která jsou 
v havarijním stavu. 

 
Přijaté usnesení: 597/2015 - RM schvaluje odstoupení od smlouvy o dílo č. 2015/D/0059 ze dne 

16. 9. 2015 uzavřené ve věci zhotovení díla s názvem „Výměna oken v obecních 
bytech, Kuřim“ se společností Nobi Austria s.r.o, se sídlem Tyršovo náměstí 24, 
Brtnice, PSČ 588 32, IČ 03889564. 

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

2/1. Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od 
smlouvy, nová smlouva o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 598/2015 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností K-OKNA 

GROUP s.r.o., se sídlem Tleskačova 1703, Kuřim, PSČ 664 34, IČ 29311802, za 
cenu 134.732 Kč vč. DPH, na zhotovení zakázky "Výměna oken v obecních 
bytech, Kuřim", evidenční číslo zakázky: III-OMP-2015-007. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. K dur - dlouhodobý pronájem Klubu Kotelna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Spolek K dur, se sídlem Tyršova 81, 664 34 Kuřim, IČ 26563223, má již několik roků uzavřenou 
nájemní smlouvu na pronájem nebytového prostoru (obřadní síň) v I. nadzemním podlaží objektu č. p. 
902 (KD Kuřim) za účelem konání zkoušek pěveckého souboru. Nájemní vztah končí 31. 10. 2015. 
Vzhledem k tomu, že od 1. 11. 2015 dojde k uzavření KD, požádal spolek K dur o dlouhodobý 
pronájem Klubu Kotelna za nekomerční (symbolickou) cenu pro pravidelné zkoušky pěveckého sboru. 
 
Zkoušky sboru by měly probíhat jednou týdně, a to v úterý od 18:30 do 21:30 hodin. Dle schváleného 
ceníku by měl sbor platit 200 Kč/hod. (vč. DPH), tj. celkem 600 Kč za jednu zkoušku. 
Dle nájemní smlouvy na pronájem obřadní síně v KD platí sbor K dur nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + 
21 % DPH. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – ptá se, proč nevyužívají standardní ceník a potom si o nájem nepožádají 
prostřednictvím dotace? 
D. Holman – pro pronájem prostor v Klubu Kotelna je stanoven ceník. Podle platného ceníku kategorie 
A, by měli mít pronájem zdarma. 
L. Ambrož – chovejme se podle ceníku. 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na pronájem nebytového prostoru - 

Klubu Kotelna - umístěného v objektu č. p. 1012, který je součástí pozemku parc. 
č. 2086/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, se spolkem K dur, se sídlem Tyršova 81, Kuřim, 
IČ 26563223, za nájemné ve výši …………… + 21 % DPH, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za účelem konání zkoušek pěveckého souboru 
K dur, každé úterý od 18:30 do 21:30 hodin. 

 
 
 

4. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazený majetek 

B - vyřazený majetek 
 
Přijaté usnesení: 599/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.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. 2015 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. 
 
RM dne 7. 10. 2015 usnesením č. 561/2015 schválila záměr: 
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561/2015 
Rada města 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. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Pan Škoda se s panem Ing. Tomšů (jednatelem Centra technických služeb Kuřim, s.r.o.) domluvili na 
tom, že Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. může začít užívat sběrný dvůr již od listopadu. 
Vzhledem k datu konání schůze rady města doporučuje OMP ukončit nájem s panem Škodou 
dohodou k 5. 11. 2015 a následně uzavřít novou nájemní smlouvu s Centrem technických služeb 
Kuřim, s.r.o. od 6. 11. 2015. Nájemné za období od 1. 11. do 5. 11 2015 doporučuje OMP panu 
Škodovi prominout.  
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 600/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 128/2004 v platném znění, 

jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 35 v k. ú. Kuřim uzavřené s Pavlem 
Škodou, bytem Na Loučkách 1207, Kuřim, IČ 75680637 dohodou ke dni 5. 11. 
2015. 

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

5/1. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 601/2015 - RM schvaluje 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: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5/2. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 602/2015 - RM schvaluje prominutí nájemného Pavlu Škodovi, bytem Na 

Loučkách 1207, Kuřim, IČ 75680637 za nájem pozemku parc. č. 35 v k. ú. Kuřim 
za období od 1. 11. do 5. 11. 2015 z důvodu nemožnosti užívání objektu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla v 15:14 hod. J. Viktorinová. 
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12. Žádost výjimku z dopravního značení u rybníka Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Dne 8. 10. 2015 požádal starosta Malhostovic o výjimku z dopravních značek B11-zákaz vjezdu všech 
motorových vozidel v lokalitě u rybníka Srpek v Kuřimi s odůvodněním, že zde udržuje pozemky ve 
vlastnictví obce Malhostovice. Žádost je doloženo vyjádření Policie ČR, DI Brno venkov. 
 
Přílohy: A - žádost a vyjádření PČR 
 
Přijaté usnesení: 603/2015 - RM souhlasí s výjimkou z dopravního značení u rybníka Srpek 

v Kuřimi pro starostu obce Malhostovice. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

13. Zápis z komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
V příloze předkládáme Radě města Kuřimi zápis z jednání komise dopravy ze dne 26. 10. 2015. 
 
Program jednání: 
 
1. Nadstandard IDS, návrh změny JŘ linky 310, 314. 
2. Návrh na zavedení spoje 304. 
3. Návrh na zjednosměrnění MK Hojerova. 
4. Různé. 
 
Přílohy: A - zápis č. 8 

B - nadstandard Kuřim 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 604/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 26. 10. 

2015 v bodě 4 a schvaluje body 1, 2 a 3. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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14. Zápis z pátého jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 27. 8. 2015 proběhlo páté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Komise školská nepřijala pro radu města žádné doporučující usnesení. 
Program jednání: 
 

1. Informace o zahájení nového školního roku v MŠ a ZŠ (ředitelé MŠZ, ZŠJ, ZŠT) 
 

2. Informace o novinkách ve školách od nového školního roku 2015/2016 (ředitelé 
MŠZ, ZŠJ, ZŠT) 

 
- cíle škol v novém školním roce 

 
- stručná informace o skutečných novinkách z oblasti výuky (např. školní psycholog, 

rozšířená výuka plavání v ZŠJ od září, ….), výchovy, materiálního vybavení, řízení 
školy, zaměstnanců (zvláště personální změny, úpravy pracovních smluv), …. apod. 

 
- zapojení ZŠ do OP VK „výzva 56“, „výzva 57“ a dalších dotačních programů 

 
- vývoj kapacit ZŠ (harmonogram stavebních a organizačně provozních opatření 

v budovách ZŠ) 
 

- změny ve stravování (dietní stravování, druhý oběd na ZŠT, informovanost 
zaměstnanců a zákonných zástupců dětí a žáků o nových možnostech stravování) 

 
3. Informace o investiční výstavbě v oblasti školství (PaedDr. Holman, ředitelé MŠZ, 

ZŠJ, ZŠT) 
- stav investičních akcí a oprav (co se udělalo, co se plánuje dělat)  
- stav přípravy dostavby pavilonu k ZŠJ i s tím, co by se mělo udělat ještě v roce 2015 

 
4. Informace o záměru společnosti Centre for Modern Education - zřízení 

soukromé ZŠ v Kuřimi (PaedDr. Holman) 
 

5. Informace o záměru vzniku „Centra technického vzdělávání“ v objektu bývalé 
administrativní budovy TOS (PaedDr. Holman) 

 
6. Různé 

- mezinárodní spolupráce - druhé partnerské město Stupava u Bratislavy (PaedDr. 
Holman) 

- energetické úspory ve školských objektech 
- informace o projektu „Zdravá školní jídelna“ (Mgr. Slámová) 

 
Další jednání Komise školské je stanoveno na 3. 11. 2015 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - zápis č. 5 
 
Přijaté usnesení: 605/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 27. 8. 

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



 
 

 

13 

15. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Základní škole bylo doporučeno, na základě konzultace s auditorkou města Ing. Silvií Ondráškovou, 
aby pro příště žádala radu města o souhlas s vyřazením majetku v hodnotě nad 5.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením majetku 
 
Přijaté usnesení: 606/2015 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

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

16. Schválení dodatku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Rada města Kuřimi souhlasila dne 27. 5. 2015 usnesením č. 306/2015 s uzavřením smlouvy 
o poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč poskytovateli sociální služby Asociaci pomáhající lidem 
s autismem APLA-JM o.s., IČ 26589907, se sídlem Fügnerova 30, 613 00 Brno na částečnou úhradu 
mzdy pro osobní asistentku, která poskytuje osobní asistenci ve školní družině klientovi z Kuřimi. 
Veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi nabyla platnosti a účinnosti dne 
15. 6. 2015. 
 
Občanské sdružení požádalo město Kuřim o změnu termínu čerpání dotace, a to od 1. 5. 2015 do 
31. 12. 2015, namísto od 1. 6. 2015 do 31. 12. 2015. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 607/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Veřejnoprávní smlouvě 

o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi ID 2015/D/0033 ze dne 15. 6. 2015, 
kterým se upravuje doba čerpání dotace. 

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

17. Udělení medaile města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Ve čtvrtek 1. října 2015 došlo k dopravní nehodě u obce Česká. Řidič vozidla nezvládl řízení a skončil 
s autem v odpadní stoce, kde byl metr bahna. Řidič zůstal zaklíněný ve vozidle. Jako první dorazila na 
místo hlídka OO Policie Kuřim a díky zásahu prap. Roberta Macha řidič nehodu přežil. Za tento čin 
navrhujeme udělit prap. Robertu Machovi medaili města Kuřimi a finanční odměnu - dar ve výši 3.000 
Kč. 
 
Přijaté usnesení: 608/2015 - RM schvaluje udělení medaile města Kuřimi prap. Robertu Machovi, 

Železné xx, za záchranu života řidiči při dopravní nehodě dne 1. 10. 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17/1. Udělení medaile města Kuřimi - dar 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Přijaté usnesení: 609/2015 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 3.000 Kč prap. 

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

18. Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o zrušení výběrového řízení 
na zakázku malého rozsahu na akci „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Důvodem je absence nabídek. 
Zadávací řízení na danou akci doporučuje opakovat na jaře r. 2016. 
 
Přijaté usnesení: 610/2015 - RM schvaluje zrušení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

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

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

19. Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 611/2015 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim dle 

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

20. Žádost o vyjádření 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 13. 10. 2015 byla doručena žádost od majitelů zahrádek s chatami nedaleko rybníka Srpku. Mají 
obavy, aby v souvislosti se stavbou jízdárny a zásobování tohoto komplexu vodou z tzv. artézské 
studny nedošlo k poklesu vydatnosti tohoto vrtu a k úbytku nebo ztrátě vody v jejich studních. Obrací 
se na Radu města Kuřimi s dotazem, jaký bude další postup v případě, že přestože bude 
v hydrogeologickém posudku stanoveno, že vrt nebude mít na okolní studny vliv, dojde po realizaci 
napojení jezdeckého klubu k úbytku nebo ztrátě vody v jejich studních. 
 
Vyjádření OSVO MěÚ Kuřim: 
Městský úřad Kuřim, stavební a vodoprávní odbor, jako věcně i místně příslušný vodoprávní úřad dle 
ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně 
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některých zákonů v platném znění Vám k Vašemu dotazu, který se týkal zásobování vodou 
plánovaného jezdeckého klubu, může sdělit následující: 
Vodoprávní úřad se vyjadřoval k dokumentaci jezdeckého klubu, z níž vyplývalo, že investor hodlá 
jezdecký klub zásobovat z vlastní studny, o jaký typ studny půjde, z dané dokumentace nevyplývalo. 
Pokud investor u tohoto záměru zůstane, musí být stavba studny a odběr vody z této studny povolen 
vodoprávním úřadem. Nedílnou součástí podkladů žádosti je i vyjádření osoby s odbornou 
způsobilostí (hydrogeologa), který by měl požadovaný návrh odběru zhodnotit z hlediska jeho 
možnosti, či možného ovlivnění okolních povolených zdrojů vody. Bývá zvykem, že posudek 
hydrogeologa u zdrojů, které nejsou určeny pouze pro individuální zásobování, vychází z čerpací 
zkoušky, při které bývá zjišťován i úbytek podzemní vody v okolních studních, což musí hydrogeolog 
ve svém vyjádření zohlednit (možnost stanovení minimální hladiny podzemní vody v povolení 
k odběru). 
Dle uvážení vodoprávního úřadu, které vychází z hydrogeologického posudku, mohou být majitelé 
okolních studní vzati za účastníky řízení v řízení o povolení odběru podzemních vod s právem nahlížet 
do všech podkladů tohoto řízení, případně tyto podklady rozporovat. 
Dle vodního zákona osoba, která způsobí při své provozní činnosti ztrátu podzemní vody nebo 
podstatné snížení možnosti odběru ve zdroji podzemních vod je povinna nahradit škodu, která tím 
vznikla tomu, kdo má povoleno odebírat podzemní vodu z tohoto zdroje, a dále provést dle místních 
podmínek potřebná opatření k obnovení původního stavu. 
 
Vodoprávní úřad upozorňuje, že na základě zjišťovacího řízení, bylo Krajským úřadem 
Jihomoravského kraje, odborem životního prostředí rozhodnuto o tom, že záměr výstavby Jezdeckého 
klubu Srpek bude posuzován dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů, kde bude projednáváno i potencionální zásobování tohoto klubu vodou. Při 
tomto řízení můžete své připomínky uplatnit. 
 
Vyjádření OŽP MěÚ Kuřim: 
Požadavek posudku na neovlivnění ostatních zdrojů podzemní vody v okolí byl součástí komplexního 
vyjádření vydaného k této stavbě, resp. je to požadavek Ing. Gibalové (OSVO) z hlediska vodního 
zákona. 
 
V současné době je objednán posudek pro komisi ŽP na ovlivnění artézské studny pro napájení 
rybníka Srpek novým vrtem. Překážkou se ale může jevit, že ani projektanti přesně neví kde a v jaké 
hloubce bude nový vrt, mají ale studii od hydrogeologa, kterou předkládali k EIA, na kterou mě 
odkázali: <http://portal.cenia.cz/eiasea/detail/EIA_JHM1234>. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 612/2015 - RM bere na vědomí žádost o vyjádření ve věci artézské studny 

v lokalitě za rybníkem Srpek a pověřuje místostarostu D. Holmana vypracováním 
odpovědi. 

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

21. Dohoda o ukončení výpůjčky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V suterénu budovy radnice byla v minulosti vypůjčena místnost Policii České republiky, kde bylo 
umístěno ovládací zařízení kamerového monitorovacího systému. Po rekonstrukci služebny OO PČR 
Kuřim bylo vybavení přesunuto tam a nyní je místnost využívána pro potřeby městského úřadu. 
V příloze předkládáme dohodu o ukončení výpůjčky. 
 
Přílohy: A - dohoda Kuřim 
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Přijaté usnesení: 613/2015 - RM schvaluje dohodu o ukončení výpůjčky nebytových prostor 
v budově Městského úřadu Kuřim sjednané mezi městem Kuřim a Českou 
republikou - ministerstvem vnitra. 

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

22. Smlouva o vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme ke schválení smlouvu s cimbálovou muzikou Fjertůšek na Svátek vína 14. 11. 
2015 za cenu 7.500 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva o vystoupení 
 
Přijaté usnesení: 614/2015 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vystoupení cimbálové muziky 

Fjertůšek s Miroslavem Ročákem, xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, za cenu 7.500 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

23. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 2 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 1. etapa: Bourací práce a rekonstrukce 
kanalizace“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci, méněpráce a změna termínu dokončení 
díla. 
 

1) Vícepráce a méněpráce: 

V PD bylo uvažováno s kanalizačními šachtami z prefabrikovaných dílců. S ohledem na zjištění 
přítoků DN 300 a DN 150 do stávající šachty RŠ 4 je požadavek BVK a.s. v provedení dna šachty RŠ 
4 z monolitu. 
 
Jedná se o tyto práce: 

- Navýšení objemů zemních prací - výkopy pro monolitickou šachtu; 

- Zřízení a vystrojení monolitické šachty; 

- Práce pro přepojení stávajících přípojek; 

- Odpočet šachty s prefabrikovaných dílců; 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
    Cena ze SoD   Dod. č. 2  Nová cena 

Cena celkem bez DPH  2.188.083,80 Kč  163.466,40 Kč  2.351.550,20 Kč 

DPH       459.497,60 Kč    34.327,90 Kč     493.825,50 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  2.647.581,40 Kč  197.794,30 Kč  2.845.375,70 Kč 
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OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Předložený Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 163.466,40 Kč bez DPH, tj. 
197.794,30 Kč vč. DPH. Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro 
dokončení původně sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných 
okolností, nemohou být technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací 
nepřesáhne 30% ceny původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž 
zhotoviteli jako původní zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění. 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052. 
 

2) Změna termínu dokončení díla: 

Dne 29. 9. 2015 požádal zhotovitel společnosti TREPART s.r.o. o prodloužení termínu dokončení výše 
uvedené stavby  do 30. 11. 2015. 
Termín dokončení ovlivnila změna v projektové dokumentaci ve stavebním objektu SO 02 
Rekonstrukce kanalizace, a tím spojené změny postupu a organizace výstavby, a dále dodržení 
technologických postupů a zrání betonových konstrukcí (cca 21 dní). 
 
Termín ze SoD     do 22. 10. 2015. 
Dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo do 9. 11. 2015 (tato lhůta byla prodloužena z důvodu 
provedení změny v projektové dokumentaci a nutnosti odsouhlasení změny BVK a.s.). 

 
Přílohy: A – dodatek č. 2 

B - JŘBU zpráva 
 
Přijaté usnesení: 615/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce 
a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 
782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá v přípočtu víceprací ve výši 
197.794,30 Kč vč. DPH a změně termínu dokončení díla. 

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

24. Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Pan Zdeněk Zeman, xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim požádal v zastoupení Lindy a Niny Šedových, xx 
xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim o povolení k připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim na účelovou 
komunikaci v ulici Jánská. 
Komise dopravy dne 14. 9. 2015 a následně Rada města dne 23. 9. 2015 schválila připojení pozemku 
z ulice Bohoušova. 
Pan Zeman dopisem ze dne 9. 10. 2015 žádá o přehodnocení stanoviska města tak, aby se město 
vyjádřilo kladně k přístupu z ulice Jánské. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá ověřit všechny souvislosti. 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim z ulice Jánská 

v Kuřimi. 
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25. Rozpočtové opatření č. 17 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Sportovní areál města Kuřim, organizační složka města, žádá o navýšení rozpočtu ORG 9053 000 
000 o 145.000 Kč. V souvislosti s úpravami parkovacích stání na ul. U Stadionu došlo k odstranění 
křovin kolem oplocení stadionu. Odkryl se tak velice chatrný plot, který je navíc na mnoha místech 
poškozený. 
Náklady na nové oplocení včetně dalších drobnějších úprav v objektu stadionu jsou vyčísleny na cca 
145.000 Kč. 
 
rozpočtové opatření: 
 
výdaje oddíl 34  ORG 9053000000 Sportovní areál + 145.000 Kč 
výdaje oddíl 64  rezerv      - 145.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 616/2015 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 17 k rozpočtu města na rok 2015, 

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

26. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2015. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2015 činily 198.364.389,14 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 144.676.082,67 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
53.688.306,47 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2015 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy výrazně 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 80 %. Daňové příjmy se již plní ve srovnání s rokem 2014 lépe, 
výběr je za 3. čtvrtletí vyšší o cca 2,3 mil. Kč a to i přes prozatímní pokles výběru DPH. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 43 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních akcí“, 
které je na úrovni 29 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, v rozpočtu je celá rekonstrukce KD,...), 
provozní výdaje jsou čerpány ze 73 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 3q 

B - úvěry města 
 
Přijaté usnesení: 617/2015 - RM bere na vědomí výsledky hospodaření města k datu 30. 9. 2015, 

s přebytkem hospodaření ve výši 53.688.306,47 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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27. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Bc. Jan Vlček, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 5. 11. 2015 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015, ve které žádají o poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 3.000 Kč, jako spoluúčast na nákladech na akci "Mikulášská nadílka 2015", která se 
bude konat 28. 11. 2015 v Lipůvce. 
Tato akce se koná již 12. rokem a je velmi oblíbená. Účastníky bývají i děti z Kuřimi, které taky obdrží 
balíček. 
O finanční příspěvek byly požádány i ostatní okolní obce. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje dát jako dárek poukazy na wellness. 
 
Přijaté usnesení: 618/2015 - RM schvaluje poskytnutí daru Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, 

IČ 04471415, ve formě poukázek na vstup do Wellness Kuřim pro děti do 15 let ve 
výši 4.000 Kč. 

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

28. Pronájem pozemku na ul. Nerudova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel:  
 
Na sídlišti Na Loučkách - ulice Nerudova stojí dva bývalé boxy na popelnice. Oba boxy stojí na 
městských pozemcích. Zachovalejší box stojí na pozemku parc. č. 550/1 a možná i na pozemku parc. 
č. 519/1 - bez zaměření nelze zjistit - vše v k. ú. Kuřim viz příloha A, B. 
Boxy jsou uzamčené a značně nevzhledné. Bylo zjištěno, že jsou pravděpodobně užívány na 
zaparkování motocyklů. Jeden, stavebně „zachovalejší“ box by mohl být užívaný za účelem 
zaparkování motocyklu. 
 
OMP nedoporučuje vzhledem ke špatnému stavu i celkovému vzhledu boxu pozemek pronajmout. 
Naopak doporučuje stavbu odstranit. Případné nájemné doporučujeme 500 Kč/měsíc, tj. 6.000 Kč/rok. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře cca 5,4 m2 na dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši min. 300 Kč za měsíc s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, P. Ondrášek)  Proti: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

29. Různé 
 
D. Sukalovský – ptá se, jaký je návrh na využití RD na ul. Luční? 
P. Ondrášek – je ideální pro nějakou společnost. Zveřejnil by záměr na pronájem. 
S. Bartoš – toto je vyloženě na bydlení a je to takto zkolaudované. 
D. Holman – formuloval by to jako veřejný záměr na bydlení. 
S. Bartoš – takto by to vůbec neřešil. 
D. Sukalovský – neopouštěl by záměr užití pro sociální bydlení. 
D. Holman – žádá byt začlenit do systému bytů z pořadníku. 
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S. Bartoš – upozorňuje, že zde mohou být vysoké náklady na vytápění. Ty se mohou klidně vyšplhat 
do výše 50-70 tisíc Kč. 
D. Holman – domluvit se realitní kanceláří Realsektrum. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:24 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 11. 2015 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 30. 9. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od smlouvy, nová smlouva o dílo 
2/1 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim – odstoupení od smlouvy, nová smlouva o dílo 
3 K dur - dlouhodobý pronájem Klubu Kotelna 
4 Vyřazení majetku města 
 4A - vyřazený majetek 
 4B - vyřazený majetek 
5 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku  
 5A - situace 
5/1 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku  
5/2 Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. – nájem pozemku  
6 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo 
 6A - zdůvodnění 
 6B - rozpočet 
 6C - dodatek č. 2 
 6D - harmonogram 
7 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
 7A - protokol o otevírání obálek 
 7B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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8 Zahájení zadávacího řízení – „Hasičská zbrojnice Kuřim, rekonstrukce elektroinstalace 
a sociálního zázemí“ 

 8A - výzva 
 8B - zadávací dokumentace 
 8C - návrh SOD 
 8D - návrh hodnotící komise 
9 Trisys, spol. s r.o. – prominutí platby  
10 Zápis z jednání komise stavební ze dne 26. 10. 2015 
 A - zápis komise stavební 26. 10. 2015 
11 Komplexní dodávka zabezpečení budovy radnice prvky I&HAS - 2. etapa 
 11A - návrh smlouvy 
 11B - nabídka (položkový rozpočet) 
 11C - protokol o předání místo provádění díla 
12 Žádost výjimku z dopravního značení u rybníka Srpek 
 12A - žádost a vyjádření PČR 
13 Zápis z komise dopravy 
 13A - zápis č. 8 
 13B - nadstandard Kuřim 2016 
14 Zápis z pátého jednání komise školské 
 14A - zápis 
15 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 15A - žádost o souhlas s vyřazením majetku 
16 Schválení dodatku 
 16A - dodatek č. 1 
17 Udělení medaile města Kuřimi 
17/1 Udělení medaile města Kuřimi - dar 
18 Zrušení výběrového řízení pro Centrum sociálních služeb Kuřim 
19 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 
 19A - vyřazovací protokol 
20 Žádost o vyjádření 
 20A - žádost 
21 Dohoda o ukončení výpůjčky 
 21A - dohoda Kuřim 
22 Smlouva o vystoupení 
 22A - smlouva o vystoupení Fjertůšek 
23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

1. etapa, Dodatek č. 2 ke SoD 
 23A – dodatek č. 2 

23B - JŘBU zpráva 
24 Vybudování nájezdu na pozemek parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim 
 24A - žádost 
25 Rozpočtové opatření č. 17 
26 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2015 
 26A - rozpočet - vyhodnocení 3q 
 26B - úvěry města 
27 Žádost o finanční příspěvek 
 27A – žádost 
28 Pronájem pozemku na ul. Nerudova 


