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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2022 konané dne 27.04.2022 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem bylo přítomno 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.04.2022 

2 Záměr na pronájem pozemku 

3 Výběrové řízení na zakázku "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022" 

4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění úklidu komunikací  

5 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ 

6 Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace 

7 Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2022 

8 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., za rok 2021 

9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov - Zařizovací 
obvod Kuřim 

10 Zápis komise ŽP ze dne 20.04.2022 

11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
č. JMK075272/22/OSV 

12 Smlouva o dodávkách a odběru tepla pro „budovu TOS“ Kuřim s p. Ing. Ivanem Augustinem 

13 Darovací smlouva BORG-HICO, s. r. o. – humanitární pomoc 

14 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. 
Osvobození“ 

15 Rozpočtové opatření č. 4 

16 Různé 

 
 
Na jednání RM se dostavili L. Tomšů - vedoucí CSTK v 14:25 hodin. 
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8. Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., 
za rok 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Jednatel společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., předkládá radě města v působnosti 
valné hromady zprávu o výsledku hospodaření za rok 2021. Podrobná zpráva je obsažena v příloze 
tohoto materiálu. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva 2021 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0179 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centra technických 

služeb Kuřim, s. r. o., bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických 
služeb Kuřim, s. r. o., Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČO 26307189, za rok 
2021. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.04.2022 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 20.04.2022 jsou splněna. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0172 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 20.04.2022. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 

2. Záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3271/1 v k. ú. Kuřim o výměře 967 m2, jehož předchozí 
pronájem byl ukončen k 31.03.2022. Dne 19.04.2022 předložil pan [osobní údaj odstraněn] žádost o 
pronájem výše uvedeného pozemku za účelem chovu včel.  
OMP doporučuje vyhlásit záměr na pronájem výše uvedeného pozemku od 01.06.2022 panu [osobní 
údaj odstraněn]. Při určení výše nájemného OMP vycházel z ceny pronájmu pozemků za účelem 
umístění včelstev (např. v případě [osobní údaj odstraněn] činí nájemné 2 Kč/m2/rok, v případě 
[osobní údaj odstraněn], který má pronajato pouze 20 m2 činí nájemné částku ve výši 5 Kč/m2/rok). 
V případě nájemného ve výši 2 Kč/m2 by roční nájemné výše uvedeného pozemku činilo částku ve 
výši 1.934 Kč s roční valorizací. Výše předchozího nájemného – nájemce [osobní údaj odstraněn] 
činila 1,68 Kč/m2/rok tedy 1.627 Kč/rok s roční valorizací.Pozemek není oplocen a je zaplevelen 
náletovými dřevinami, v současné době není nevyužívaný. 
Dne 10.02.2022 požádal o nájem téhož pozemku [osobní údaj odstraněn]. Navržené usnesení nebylo 
schváleno. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse:  
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 3271/1 v k. ú. Kuřim o 

výměře 967 m2 panu [osobní údaj odstraněn], [osobní údaj odstraněn] [osobní 
údaj odstraněn], za účelem chovu včel, na dobu neurčitou, za cenu ve výši 
2 Kč/m2/rok s roční valorizací 

Nebylo hlasováno. 
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Na jednání RM se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního v14:55 hodin.  
 
 
 

3. Výběrové řízení na zakázku "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022" 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr poskytovatele služeb v rámci veřejné zakázky města Kuřimi - 
"Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022". 
 
Název (předmět) zakázky: „Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022“ 
Zajišťující odbor: odbor investiční (dále „OI“) 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu - Výsadby a údržba zeleně 
v Kuřimi v rozsahu činností - práce se zeminou, práce s dřevním odpadem, řez stromů a keřů, 
výsadby stromů a keřů. Předpokládaná hodnota zakázky je 1.500.000 Kč bez DPH. Nabídky budou 
podány pouze elektronicky prostřednictvím Národního elektronického nástroje a budou hodnoceny 
podle jejich ekonomické výhodnosti - jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Předpokládaná doba zahájení plnění zakázky je do 5 dnů ode dne doručení výzvy objednavatele, 
ukončení plnění zakázky - 31.12.2022. 
Výběrové řízení bude uzavřené a budou napřímo osloveni 3 dodavatelé: 
 
1. Ing. Pavel Švec, Na Kopečku 214, 664 61 Rajhradice, IČO 60358742 
2. MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 69124 Vranovice, IČO 29361311 
3. Zahradnické úpravy, s. r. o., Jílkova 124, 615 32 Brno, IČO 27707113. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh 
smlouvy o poskytování služeb, v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM. 
 
Přílohy: A - Návrh smlouvy o poskytování služeb 

B - položkový rozpočet 
C - výzva k podání nabídky 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0173 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr 

poskytovatele služeb v rámci zakázky „Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi 
v roce 2022“ a schvaluje znění výzvy k podání nabídky a smlouvy 
o poskytování služeb. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění úklidu komunikací  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 2 ke smlouvě 
č. 2017/D/0009 o zajištění úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi, uzavřenou dne 
10.02.2017 s Centrem technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČO 26307189. Tento dodatek upravuje ve Smlouvě č. 2017/D/0009 platební podmínky a ceny 
služeb (práce ručního pracovníka, zametací vůz, kropící vůz, multicar, MAN - VOK). 
 
OI doporučuje radě města uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2017/D/0009 o zajištění úklidu 
komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi  
 
Přílohy: A -  dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0174 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2017/D/0009 
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o zajištění úklidu komunikací a veřejných prostranství ve městě Kuřimi, 
uzavřenou dne 10.02.2017 s Centrem technických služeb Kuřim, s. r. o., se 
sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČO 26307189.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

5. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Michaela Juránková 
Hrbková) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:III-OI-2022-001 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (dále jen OI) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení R/2022/096 ze dne 02.03.2022 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 4 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna v systému 
NEN od 04.03. do 08.04.2022, elektronickou poštou bylo informováno 5 firem se zaměřením na 
provádění oprav komunikací. Základním hodnoticím kritériem byla cena za jednotlivé technologie, 
přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 4 uchazečů, další dva uchazeči, kteří se pokoušeli 
do systému své nabídky vložit nebyly systémem NEN vyhodnoceni. Vzhledem k situaci na 
základě zhodnocení získaných nabídek doporučujeme radě města nejvýhodnější nabídky firem 
pro dílčí technologie dle protokolu o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek - vizte příloha 
A. 
 
Zbylé technologie navrhujeme soutěžit znovu, vizte příloha C. 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  III-OI-2022-002 
Zajišťující odbor (ZO):   Odbor investiční (dále jen OI) 
 
Jedná se o otevřené výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve 
výzvě jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak 
připouští uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Osloveni budou např.: 
EUROVIA CS, a. s., Jan Kolomazník, SILPRA silniční práce, s. r. o., Soukup Miloš, s. r. o., 
EUROSTAVBY PLUS, s. r. o., Zdeněk Ostřížek. 
 
 Vzhledem k tomu, že nabídky budou podány pouze prostřednictvím Národního elektronického 
nástroje a budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti, jejímž jediným hodnoticím kritériem 
je nejnižší nabídková cena, OI nenavrhuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek.  
Ekonomicky nejvýhodnější nabídkou bude nabídka s nejnižší nabídkovou cenou. Pro hodnocení 
budou rozhodné ceny bez DPH. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2022/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky.  Předpokládaná hodnota zakázky 4.000.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení 2022 

B - protokol 2022 
C - příloha č. 1 krycí list 
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D - výzva k podání nabídky 2022 
E - smlouva 2022 vzor 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude se hlasovat o obouch usnesení současně. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0175 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedené v protokolu 

o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku „Oprava povrchů 
místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
na jednotlivé technologie se společnostmi dle přílohy. 

 
Přijaté usnesení: R/2022/0176 - RM schvaluje nové zahájení zadávacího řízení na zhotovení 

zbylých technologií k zakázce malého rozsahu „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2022", dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
vč. návrhu smlouvy o dílo. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

6. Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Městský úřad Kuřim obdržel žádost Linky bezpečí, z. s., o poskytnutí individuální dotace na provoz 
telefonické krizové pomoci Linky bezpečí, z. s., pro děti a mladé lidi nebo dospělé jednající v zájmu 
dítěte z města Kuřimi. Na základě žádosti poskytovatele budou prostřednictvím dotace hrazeny 
uznatelné výdaje související s ekonomickými službami, vedením a zpracováním účetnictví, mzdovou 
agendou, osobními náklady. Požadovaná částka, o kterou žadatel žádá pro rok 2022 je 25.000 Kč.  
Z důvodu zachování anonymity se poskytovatel služby nedotazuje volajících na jejich trvalý pobyt. 
Tento údaj je mu známý pouze v případě, že volající sám sdělí svůj trvalý pobyt. Linka bezpečí, z. s., 
nepatří k subjektům, které Zastupitelstvo města Kuřimi zařadilo do sítě poskytovatelů sociálních 
služeb pro období roku 2022, nicméně na základě kvalifikovaného odhadu žadatel předpokládá, že 
v průběhu roku přijme z města Kuřimi asi 180 kontaktů. V loňském roce při odhadovaném počtu 180 
hovorů z města Kuřimi byla poskytovateli sociální služby schválena dotace ve výši 10.000 Kč.   
Z tohoto důvodu nechává OSVP, MěÚ Kuřim, na rozhodnutí Rady města Kuřimi v jaké výši žadateli 
dotaci schválí.  
Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena v příloze A. Příloha B 
obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP. 

 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
 
Diskuse:  
J. Vlček – navrhuje částku 12.000 Kč. 
PRO: 4  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0177 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

dotace z rozpočtu města Kuřimi s poskytovatelem sociální služby Linka bezpečí, 
z. s., se sídlem Ústavní 95, Bohnice, 181 00 Praha, IČO 61383198 ve výši 
12.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociálních služeb pro rok 2022 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
V roce 2015 došlo ke změně zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších 
předpisů, v § 101a, kdy některé kompetence byly přesunuty z úrovně Ministerstva práce a sociálních 
věcí ČR na kraje. Kraje mají povinnost poskytnout finanční podporu pro poskytovatele sociálních 
služeb v souladu s pravidly Evropské unie.  
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. Ke spolupráci byli přizváni zástupci 
politické reprezentace obcí s rozšířenou působností, vedoucí odborů sociálních věcí a koordinátoři 
komunitního plánování.   
V souvislosti s probíhajícími procesy optimalizace a síťování sociálních služeb byla přijata strategie 
v podobě Pravidel financování sociálních služeb v Jihomoravském kraji pro léta 2021-2022 ve znění 
Dodatku č. 4, úplné znění (dále jen „Pravidla“), která jsou uvedena v příloze A. Dokument obsahuje 
pravidla a podmínky pro poskytnutí finanční podpory, postup pro podání žádosti, postup pro 
posouzení žádosti a stanovení výše finanční podpory, pravidla a podmínky pro čerpání, kontrolu 
a finanční vypořádání finanční podpory. 
 
V rámci Pravidel je stanoven podíl obcí na spolufinancování stávajících sociálních služeb, a to ve výši: 

služby sociální prevence: raná péče, telefonická krizová pomoc, tlumočnické služby, kontaktní centra, 
krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, služby následné péče, terapeutické komunity, 
terénní programy, sociální rehabilitace; 

forma poskytovatele služby: nestátní neziskové organizace, obchodní organizace (fyzické 
a právnické osoby): 17 %. 
 
Dne 07.09.2021, usnesením č. Z/2021/073, schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi zařazení sociálních 
služeb, uvedených v příloze B, do své minimální sítě sociálních služeb a zároveň garantuje těmto 
službám finanční spoluúčast. 
V příloze C je Žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi. Příloha D obsahuje 
Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování 
sociálních služeb pro rok 2022.  
Žadatel o dotaci, Práh jižní Morava, z. ú., poskytovatel terénní sociální služby sociální rehabilitace, 
poskytuje lidem se závažným duševním onemocněním pomoc a podporu při jejich začleňování do 
běžného života. Poskytovatel pomáhá klientům překonávat problémy, které souvisí s duševním 
onemocněním v základních životních oblastech, a to v oblasti práce, samostatného bydlení, financí, 
vzdělávání, péče o zdraví, mezilidské, rodinné a partnerské vztahy, využití volného času a další. 
Podpora bude realizována týmem složeným ze sociálních pracovníků a case managerů pro oblast 
zdraví (pracovníci se zdravotnickým vzděláním). Služba je poskytována klientům zdarma.  
Vzhledem k tomu, že v ORP Kuřim je zmapována potřeba podpory lidí s duševním onemocněním 
prostřednictvím terénní sociální rehabilitace, je tak organizace Práh jižní Morava, z. ú., klíčovým 
poskytovatelem této služby. Služba pracuje s cílovou skupinou klientů, se kterými je v rámci sociální 
práce velmi složitá a téměř nejnáročnější spolupráce. OSVP, MěÚ Kuřim, vnímá zajištění služby pro 
občany města Kuřimi jako nezbytné, a je tedy nutné, podílet se na jejím spolufinancování. 
Žadatel o dotaci poskytoval v roce 2021 službu 6 klientům z města Kuřimi v rozsahu 916 intervencí. 
Pro rok 2022 předpokládá, že bude službu poskytovat také 6 klientům. Poskytovatel služby pro rok 
2022 žádá o dotaci ve výši 47.000 Kč. Dle Pravidel by mohl mít nárok až na částku 55.876 Kč, a to na 
základě poskytnutých údajů z uzavřeného roku 2021. 
Hrazeno z ORG 9049000001, který je přidělen v rámci rozpočtu města OSVP, který navrhuje RM 
požadovanou částku ve výši 47.000 Kč schválit. 
 
Přílohy: A - pravidla financování 2021-2022 

B - síť rok 2022 
C - žádost 
D - smlouva 
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Přijaté usnesení: R/2022/0178 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí 

finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních služeb pro 
rok 2022 s poskytovatelem sociální služby Práh jižní Morava, z. ú., se sídlem 
Tuřanská 199/12, Brněnské Ivanovice, 620 00 Brno, IČO 70288101 ve výši 
47.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov 
- Zařizovací obvod Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Josef Chylík) 
 
Dne 30.09.2020 byla uzavřena smlouva č. 2020/D/0105 mezi městem Kuřimí a Lesprojektem Brno, 
a. s., na vypracování Lesních hospodářských osnov pro zařizovací obvod Kuřim. V této smlouvě je 
cena stanovena na 818 Kč bez DPH, tj. 989,78 Kč včetně DPH (21 %) za 1 ha zpracované lesní 
hospodářské osnovy. Při předpokládané výměře 263 ha je cena stanovena na 215.134,00 Kč bez 
DPH, tj. 260.312,14 Kč včetně DPH (21 %). 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně výměry plochy z 263.00 ha na 263,07 ha, pro kterou se lesní 
hospodářské osnovy zpracovávaly, je nutné uzavřít dodatek ke smlouvě č. 2020/D/0105/1. Výsledná 
cena, kterou město Kuřim zaplatí za lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Kuřim je 
stanovena na 260.381,42 Kč včetně DPH (21 %), po zaokrouhlení 260.381,00 Kč. Dle odstavce 
2 § 26 zákona č. 289/1995 Sb. Zákon o lesích, hradí náklady na zpracování lesních hospodářských 
osnov stát. 
 
Přílohy: B - dodatek č. 1 

A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0180 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

č. 2020/D/0105/1 se společností Lesprojekt Brno, a. s., se sídlem Jezuitská 13, 
602 00 Brno, jejímž předmětem je zpracování „Lesních hospodářských osnov 
zařizovací obvod Kuřim“ s dobou platnosti od 01.01.2022 – 31.12.2031 za cenu 
989,78 Kč (včetně DPH) za 1 ha zpracované lesní hospodářské osnovy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Zápis komise ŽP ze dne 20.04.2022 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Jaroslava Hédlová) 
 
Dne 20.04.2022 proběhlo jednání Komise životního prostředí města Kuřimi. 
Na programu jednání bylo projednání bodů: 
1. Kácení zeleně – akce Fotbalové hřiště s umělou trávou ve sportovním areálu 
2. Vegetační úpravy – akce hřiště Díly za Sv. Jánem 
3. Kácení stromů a odstranění keřů na ul. U Stadionu 
4. Různé. 
 
Přílohy: A - zápis 

B - příloha zápisu k bodu č. 3 - číslování stromů U Stadionu 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí:  
PRO: 4. 
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Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – souhlasí: 
D. Sukalovský – pověřuje odbor investiční o dohodu s komisí životního prostředí, ohledně navýšení 
počtu skácených stromů. 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0181 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise životního prostředí 

ze dne 20.04.2022 v bodech 1 a 2, schvaluje bod 3, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

11. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb č. JMK075272/22/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jitka Tesařová) 
 
Paní Mgr. Jitka Tesařová, pověřena řízením organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275/10, Kuřim předkládá RM žádost o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční 
podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK075272/22/OSV ve výši 497.600 Kč účelově určenou 
k úhradě uznatelných nákladů pečovatelských služeb na rok 2022. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0182 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 

finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. JMK075272/22/OSV mezi 
Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 
IČO 70888337, Centrem sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 
Kuřim, IČO 49457276 a městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 
Kuřim, IČO 00281964 účelově určenou k úhradě uznatelných nákladů 
pečovatelských služeb ve výši 497.600 Kč na rok 2022. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

12. Smlouva o dodávkách a odběru tepla pro „budovu TOS“ Kuřim s p. Ing. 
Ivanem Augustinem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém 2. zasedání dne 22.03.2022 vyčlenění 2 mil. Kč na 
zprovoznění  bývalé „správní budovy TOS“, č. p. 257, jiná stavba, která je součástí pozemku 
p. č. 4464 k. ú. Kuřim (dále jen „budova TOS“), za účelem ubytování uprchlíků v souvislosti s válkou 
na Ukrajině. Díky výpůjčce budovy TOS, ve které město Kuřim aktuálně na své náklady uvádí do 
provozuschopného stavu 3 nadzemní podlaží, bude město Kuřim schopno poskytnout dočasné 
přístřeší (ubytování) 100-200 lidem. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim bude zajišťovat provoz budovy TOS, která je od společnosti VPI III, 
s. r. o., prozatím vypůjčena do 31.03.2023, bude nutné mimo jiné také zajistit provoz  kotelny. 
OMP navrhuje ve věci správy kotelny v budově TOS uzavřít smlouvu s panem Ing. Ivanem 
Augustinem, Malinského 849, 582 22 Přibyslav, IČO 10114751, který provozuje kotelny jak v budově 
Městského úřadu Kuřim, tak v budově na Zahradní 1275 (Centrum sociálních služeb). 
Cenová nabídka p. Ing. Augustina za provoz kotelny budovy TOS v Kuřimi činí 59 920 Kč bez DPH 
(příloha A). Smlouva o dodávkách a odběru tepla pro kotelnu v budově TOS bude obsahově podobná 
se Smlouvou pro kotelnu v budově Městského úřadu Kuřim. Plyn a elektřinu bude město hradit formou 
záloh společnosti VPI III, s. r. o. 
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Přílohy: A - kalkulace na provoz kotelny 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0183 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dodávkách a odběru tepla pro 

budovu č. p. 257, Kuřim s panem Ing. Ivanem Augustinem, Malinského 849, 582 
22 Přibyslav, IČO 10114751, na dobu určitou od 01.05.2022 do 31.03.2023. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

13. Darovací smlouva BORG-HICO, s. r. o. – humanitární pomoc 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost BORG-HICO CZ, s. r. o., Na Loučkách 1202/41, Kuřim, IČO 28308387 se rozhodla 
darovat městu Kuřimi za účelem zajištění humanitární pomoci Ukrajině následující spotřební věci: 
prací gel 3,3 l universal 8 ks, prací gel 3,3 l senzitive (děti, alergie) 6 ks, prací prášek 7 kg  8 ks, mycí 
prostředek na nádobí 1 l heřmánek/citron 16 ks, antibiotické mýdlo 300 ml  2 ks. 
Za společnost BORG-HICO CZ, s. r. o., město oslovil jednatel pan Ing. Radomír Baručák. Město 
Kuřim využije uvedené spotřební věci pro uprchlíky z Ukrajiny v připravovaném nouzovém ubytování 
v prostorách bývalé administrativní budovy „TOS“ v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva  
 
Přijaté usnesení: R/2022/0184 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností BORG-

HICO CZ, s. r. o., Na Loučkách 1202/41, Kuřim, IČO 28308387 ve věci přijetí 
humanitární pomoci.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

14. Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem 
„II/386 Kuřim, nám. Osvobození“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení zadávací dokumentaci včetně příloh 
investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního 
okraje náměstí Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim“.  
Vlastníkem komunikace II/386 je Jihomoravský kraj a její správu vykonává Správa a údržba silnic 
Jihomoravského kraje (dále jen „SÚS JMK“). 
V rámci uzavřené Smlouvy o spolupráci mezi městem Kuřim a SÚS JMK byl stanovený společný 
postupu obou smluvních stran při přípravě stavby, výběru zhotovitele stavebních prací a realizaci 
stavby. Investiční akce zahrnuje jak stavební objekty financované SÚS JMK (komunikace II/386 
včetně úpravy odvodnění, zastávkové zálivy a přechody pro pěší), tak stavební objekty financované 
městem Kuřim (místní komunikace a vjezdy, parkovací pruh, chodníky, terénní a sadové úpravy atd.). 
 
Veřejná zakázka na stavební práce „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“ je zadávaná ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek, ve znění pozdějších předpisů a její administraci provádí na základě uzavřené Smlouvy o 
spolupráci SÚS JMK. Veřejná zakázka je zadávána v plném rozsahu elektronicky pomocí 
certifikovaného elektronického nástroje E-ZAK. 
Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 23.410.000 Kč bez DPH, přičemž z toho 
předpokládaná hodnota stavebních objektů financovaných městem Kuřim je 3.650.000 Kč bez DPH. 
Realizace celé stavby se předpokládá v roce 2022. 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala společnost IKA Brno s.r.o., Francouzská 
916/69, 602 00 Brno. 
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Investiční akce „Rekonstrukce komunikace II/386, od jižního okraje náměstí Osvobození po kruhový 
objezd u Wellness Kuřim“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1375 000 
000. Zastupitelstvo města dne 25. 1. 2022 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci 
pro rok 2022 částku 5,6mil. Kč. 
 
Dle uzavřené Smlouvy o spolupráci se město Kuřim účastní zadávacího řízení prostřednictvím 2 členů 
celkem pětičlenné komise, která bude hodnotit nabídky a posuzovat splnění účasti účastníků veřejné 
zakázky (dále jen „komise“). 
Jsou navrženi dva níže uvedení členové komise a jejich náhradníci: 
 
Návrh členů komise:  Návrh náhradníků členů komise: 
1. …………………………   1. ………………………………… 
2…………………………..   2. ………………………………… 
 
OI doporučuje radě města schválit zadávací dokumentaci včetně všech příloh včetně jmenování 2 
členů komise tak, aby mohlo být zadávací řízení zahájeno. 
 
Přílohy: B - příloha č. 4 - smlouva 

A - zadávací dokumentace včetně příloh č. 1-3 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje jako členy komise Mgr. Ing. Draga Sukalovského, Stanislava Bartoše 
a jako náhradníky členů komise Ing. Jana Vlčka, MSc. a Ing. Morise Rémana. 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0185 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné 

zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, nám. Osvobození“, 
schvaluje zadávací dokumentaci včetně příloh a jmenuje 2 členy komise 
a jejich náhradníky dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

15. Rozpočtové opatření č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI žádá o provedení rozpočtového opatření s navýšením ORGu 1508 Humanitární pomoc Ukrajině 
o částku 600.000 Kč. 
 
Přílohy: B - důvodová zpráva OI - humanitární pomoc 

A - rozpočtové opatření č. 04 
 
Přijaté usnesení: R/2022/0186 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 4 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2022, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

16. Různé 
 
Rada města Kuřimi projednala rozvázání pracovního poměru s p. Bártovou, která se vzdala ke dni 
31.03.2022 funkce ředitelky Centra sociálních služeb Kuřim, a to dohodou ke dni 31.05.2022. 
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Na jednání RM se dostavil R. Jízdný – vedoucí oddělení IT v 16:00 hodin. 
 
R. Jízdný – je nutné do konce roku 2024 u příspěvkových organizací města vést elektronickou 
spisovou službu. Školským zařízením rozposlal infomační email, kde zjišťoval, zda o tom školy vědí.  
K. Torn – dal by příspěvkovým organizacím doporučení a vyčkal na vývoj situace.  
 
 
D. Sukalovský – je potřeba dořešit nájemní smlouvy pro městské byty, ve kterých jsou ubytovaní 
uprchlíci z Ukrajiny. Navrhuje udělat nájemní smlouvu o výpůjčce po dobu trvání nouzového stavu. 
J. Vlček – po ustálení situace by dal standartní nájemné.  
 
 
K. Torn – je potřeba dohodnout jaké rozměry staveb se budou povolovat v zahrádkářské kolonii pod 
lesem Cimperk. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Jan Vlček, MSc. 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27.04.2022 
 
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková 
 
 
 
Materiály: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20.04.2022 

2 Záměr na pronájem pozemku 

 2A - příloha A 

3 Výběrové řízení na zakázku "Výsadby a údržba zeleně v Kuřimi v roce 2022" 

 3A - položkový rozpočet 

 3B - návrh smlouvy o poskytování služeb 
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 3C - VŘ výzva k podání nabídky_2022 

4 Dodatek č. 2 ke smlouvě o zajištění úklidu komunikací  

 4A - DODATEK č. 2 ke Smlouvě 009 o zajištění úklidu komunikací 

5 Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2022“ 

 5A - vyhodnocení 2022 

 5B - protokol 2022 

 5C - příloha č.1 Krycí list 

 5D - výzva k podání nabídky_2022.DOC 

 5E - smlouva 2022 vzor 

6 Veřejnoprávní smlouva - individuální dotace 

 6A - žádost 

 6B - smlouva 

7 Poskytnutí finanční podpory z rozpočtu města Kuřimi na poskytování sociálních 
služeb pro rok 2022 

 7A - pravidla financování 2021-2022 

 7B - síť rok 2022 

 7C - žádost 

 7D - smlouva 

8 Informace o výsledku hospodaření Centra technických služeb Kuřim, s. r. o., za rok 
2021 

 8A - výroční zpráva 2021 

9 Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na zpracování Lesních hospodářských osnov - 
Zařizovací obvod Kuřim 

 9A - dodatek č. 1ke smlouve_Zpracování lesnich hospodarskych osnov_ZO Kuřim_verze 
nová 

 9B - smlouva o dílo č. 2020-D-0105 na zpracování lesních hospodářských osnov ZO 
Kuřim_podpis 

10 Zápis komise ŽP ze dne 20.04.2022 

 10A - komise 20.4.2022_ZÁPIS 

 10B - příloha zápisu k bodu č.3- Číslování stromů u stadionu 

11 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. JMK075272/22/OSV 

 11A - dodatek 

12 Smlouva o dodávkách a odběru tepla pro „budovu TOS“ Kuřim s p. Ing. Ivanem 
Augustinem 

 12A - kalkulační vzorec kotelna TOS Kuřim 

13 Darovací smlouva BORG-HICO, s. r. o. – humanitární pomoc 

 13A - darovací smlouva - drogerie 

14 Zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky na stavební práce s názvem „II/386 Kuřim, 
nám. Osvobození“ 

 14A - ZD včetně příloh č. 1-3 



 
 
 

13 
 

 14B - příloha č. 4 ZD SOD Kuřim 

15 Rozpočtové opatření č. 4 

 15A - RO 0427 ORG 1508 

 15B - RO č.04 

 


