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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2016 konané dne 26. 1. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 
členové rady města. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 22:10 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného břemene 

2 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 

3 Vyhodnocení zakázky - Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 

4 Zrušení VŘ na zakázku Most přes Kuřimku na ul. Komenského - PD 

5 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, 
Oprava dodatku č. 4 ke SoD 

6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. etapa, 
Dodatek č. 5 ke SoD 

7 Návrh Dodatku č. 70  

8 Různé 

 
 
 

1. Komunikace do nového sportovního areálu - zřízení věcného 
břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
V souvislosti s plánovanou stavbou Sportovní haly a přípravou území sportovního areálu je nutné 
vyřešit i přístupovou cestu k plánovaným i navazujícím objektům např. hokejové hale, tenisové hale. 
 
Město Kuřim nechalo vypracovat studii „Zapojení bývalého areálu TOS Kuřim do organismu města“, 
jejíž součástí je i pánovaná komunikace do nového sportovního areálu. Tato komunikace bude tvořit 
pomyslnou hranici mezi sportovním a výrobním areálem. Pozemky pod plánovanou komunikací jsou 
aktuálně ve vlastnictví společností: ENERGETIKA KUŘIM, a.s. (dále jen „ENE“) a KULIČKOVÉ 
ŠROUBY KUŘIM a.s. dále jen („KŠK“). Vedení města dosáhlo dohody, jejímž předmětem je prodej 
pozemků dotčených stavbou budoucí komunikace z majetku výše uvedených společností do majetku 
města Kuřimi za cenu 100 Kč/m2. 
 
Na základě této dohody byly vypracovány geometrické plány, jejichž předmětem je jednak oddělení 
částí pozemků potřebných pro vybudování komunikace a jednak zřízení věcných břemen k stávajícím 
inženýrským sítím ve prospěch jejich vlastníka. 
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Konkrétně se bude jednat o odkoupení: 
- pozemku p. č. 2971/73 o výměře 881 m2 z majetku ENE; 
- částí pozemku p. č. 2971/74 nově označených jako p. č. 2971/253 o výměře 218 m2 a p. č. 

2971/256 o výměře 312 m2 z majetku ENE; 
- části pozemku p. č. 2971/77 nově označené jako p. č. 2971/255 o výměře 340 m2 z majetku 

KŠK; 
-části pozemku p. č. 2971/86 nově označené jako p. č. 2971/252 o výměře 34 m2 z majetku 
KŠK; 

- pozemku p. č. 4460 o výměře 60 m2 z majetku KŠK. 
 
vše dle GP č. 3306-253/2015 k. ú. Kuřim. 
 
Podmínkou prodeje pozemků ze strany ENE a KŠK je zřízení věcných břemen ve prospěch ENE 
k inženýrským sítím uloženým v některých převáděných pozemcích a to v následujícím rozsahu: 
 

OZNAČENÍ VLASTNÍ

K 

POZEMEK VÝMĚR

A 

VĚCNÁ BŘEMENA ve 

prospěch 

GP 

             

E  ENE 2971/73 881 vodovod ENE 3306-253/2015 

         C ENE 2971/253 218 vodovod  ENE 3306-253/2015 

       dešťová kanalizace  ENE 3306-254/2015 

B  ENE 2971/256 312 vodovod  ENE 3306-253/2015 

        dešťová kanalizace  ENE 3306-254/2015 

ENE 

SOUČET 

   1411       

F  KŠK 2971/255 340 vodovod  ENE 3306-253/2015 

       dešťová kanalizace  ENE 3306-254/2015 

       splašková kanalizace  ENE 3306-255/2015 

H  KŠK 2971/252 34       

        N KŠK 4460 60  vodovod  ENE   

KŠK 

SOUČET 

   434       

 
Věcná břemena - služebnosti budou zřízena bezúplatně, na dobu neurčitou. 
 
Přílohy: A - situace 

B – geometrický plán - 253 
C – geometrický plán - 254 
D – geometrický plán - 255 

 
Přijaté usnesení: 17/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene - služebnosti ve prospěch 

ENERGETIKA KUŘIM, a.s., Štefánikova 110/41,Brno,IČ 28260945, jako 
oprávněného z věcného břemene k pozemku p. č. 2971/73 o výměře 881 m

2
 

spočívajícího v uložení vodovodu v rozsahu dle GP č. 3306-253/2015, k části 
pozemku p. č. 2971/74 nově označené jako p. č. 2971/253 o výměře 218 m

2
 

spočívajícího v uložení vodovodu v rozsahu dle GP č. 3306-253/2015 a dešťové 
kanalizace v rozsahu dle GP č. 3306-254/2015, k

 
části pozemku p. č. 2971/74 

nově označené jako p. č. 2971/256 o výměře 312 m
2 

spočívajícího v uložení 
vodovodu v rozsahu dle GP č. 3306-253/2015 a dešťové kanalizace v rozsahu dle 
GP č. 3306-254/2015, k části pozemku p. č. 2971/77 nově označené jako p. č. 
2971/255 o výměře 340 m

2
 spočívajícího v uložení vodovodu v rozsahu dle 

GP č. 3306-253/2015, dešťové kanalizace v rozsahu dle GP č. 3306-254/2015 
a splaškové kanalizace v rozsahu dle GP č. 3306-255/2015, k pozemku p. č. 4460 
o výměře 881 m

2
 spočívajícího v uložení vodovodu vše k. ú. Kuřim.  Věcná 
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břemena - služebnosti budou zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. Náklady na 
jejich zřízení ponese Město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 36/2015 ze dne 28. 1. 2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy se 
společností BAUHAUS k. s.  
Pan Tomáš Hanzlík podal za společnost BAUHAUS k. s. žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks 
reklamní plochy v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května a 1 ks reklamní plochy 
na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova v rozsahu 2 m

2
. 

Vzhledem k tomu, že v souvislosti s rekonstrukcí ulice Legionářské bude zábradlí na nám. 1. května 
v levé části světelné křižovatky u památníku „Lva“ odstraněno, je navržen termín umístění reklamy do 
30. 6. 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 18/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0003, se společností BAUHAUS k. s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
IČ 49435388. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních 
tabulí v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 
2 m

2
 na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova na dobu od 9. 2. 2016 do 

30. 6. 2016 za celkovou cenu 8.921,70 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Vyhodnocení zakázky - Dodávka počítačových sestav pro město 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Dle vnitřní směrnice Rady města Kuřim S2/2015/RM o zadávaní veřejných zakázek malého rozsahu, 
bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav pro město 
Kuřim s ev. č. III-KÚ-2015-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 500 tis. Kč 
z ORG 9062000000. Výzva k podání nabídky byla dne 23. 12. 2015 vyvěšena na úřední desce 
a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 
6 kvalifikovaných dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení byly zpracovány a rozeslány 2 dodatečné 
informace a zodpovězeny všechny doplňující otázky uchazečů. Před termínem podáním nabídek se 
jeden účastník omluvil a nabídku nepodal. Nakonec bylo podáno celkem 12 nabídek. Nabídky prošly 
kontrolou při otevírání obálek (příloha A), dále bylo komisí provedeno posouzení a hodnocení nabídek 
(příloha B). Pro formální nedostatky byly komisí vyřazeny 2 nabídky. U jedné z nabídek bylo komisí 
rozhodnuto o možnosti doplnění technických parametrů uchazečem. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je podrobně popsán v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B). 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 
440 01 Postoloprty, IČ 44611404 v celkové hodnotě 357.434 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otvírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 19/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových sestav pro 
město Kuřim ev. č. III-KÚ-2015-001“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se 
společností Ing. Josef Pelant, se sídlem Seménkovice 2, 440 01 Postoloprty, 
IČ 44611404, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 357.434 
Kč včetně DPH. 

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

4. Zrušení VŘ na zakázku Most přes Kuřimku na ul. Komenského - 
PD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM bylo zveřejněno výběrové řízení na 
provedení projektových prací a inženýrské činnosti pro stavbu Most přes Kuřimku na ul. Komenského, 
v rozsahu dokumentace pro vydání územního rozhodnutí s opcí na zpracování dokumentace pro 
vydání stavební povolení. Požadavkem zadavatele v zadávacím řízení bylo, aby uchazeč v nabídce 
navrhl vhodnou konstrukci mostu v trase stávajícího mostu, který bude z důvodu špatného 
technického stavu zbourán. 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 10 projekčním organizacím a uveřejněna na profilu zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky, k 20. 1. 2016, nebyla podána žádná nabídka. 
OI doporučuje radě města zrušit zadávací řízení. 
 
Přijaté usnesení: 20/2016 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zpracovatele 

projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí pro stavbu Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 1. etapa, Oprava dodatku č. 4 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního) 
 
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 výše uvedené investiční akce byl radou města dne 22. 12. 2015 schválen 
Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo, jehož předmětem byly méněpráce a vícepráce. Bohužel došlo 
k početní chybě a celková částka 288.153 Kč vč. DPH byla omylem započítána jako 288.153 Kč bez 
DPH. 
 
Ve schváleném dodatku č. 4 ke SoD bylo chybně vyčísleno: 

- Celkem vícepráce 288.153 Kč bez DPH, tj. 348.665,13 Kč vč. DPH. 
 
Správně má byt vyčísleno: 

- Celkem vícepráce 238.143 Kč bez DPH, tj. 288.153 Kč vč. DPH. 
 
 
 



 
 

 

5 

Návrh nově sjednané ceny v Opraveném Dodatku č. 4: 

    Cena ze SoD   Dod. č. 2  Nová cena  
Cena celkem bez DPH  2.188.083,80 Kč  2.351.550,20 Kč 2.589.693,20 Kč 
DPH       459.497,60 Kč    493.825,50 Kč     554.337,60 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  2.647.581,40 Kč  2.845.375,70 Kč 3.133.528,80 
Kč 
 
Přílohy: A - opravený Dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 21/2016 - RM souhlasí s opravou usnesení č. 714/2015 RM ze dne 22. 12. 2015 - 

souhlasí s opraveným dodatkem č. 4 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 288.153 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 1. etapa, Dodatek č. 5 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová - referentka odboru investičního) 
 
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 o dodatečné schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce, které byly zjištěny při provádění prací téměř před koncem 
termínu dokončení díla (mezi vánočními svátky), a nebylo možné je nechat schválit v řádné radě 
města. Termín dokončení díla podle Smlouvy o dílo byl do 31. 12. 2015. 
 
Jedná se o tyto práce: 
Na stávající přípojce je umístěna stávající monolitická revizní šachta Š5. Bylo rozhodnuto, že stávající 
šachta Š5 musí být z důvodů kolize se základovými pasy přeložena mimo piloty. Při provádění 
výkopových prací bylo zjištěno, že stávající přípojka není funkční. Přeložení šachty nebude 
provedeno, zemní práce byly provedeny. 
Dále nebylo provedeno zbourání dřevěného přístřešku v zadní části pozemku. 
Dále je položkou č. 2 provedena oprava fakturace z října 2015, v soupisu prací bylo v objektu SO 01 
pol. č. 16 Poplatek za skládku suti - železobeton, chybně fakturováno množství 197,85 t (správně 
197,58 t). Překlep byl zjištěn při konečné fakturaci. Jedná se o částku -94,50 Kč. 
 

- Celková výše méněprácí - 11.851 Kč bez DPH  tj. - 14.339,70 Kč vč. DPH. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 
  Cena ze SoD  Dod. č. 2  Opravený Dod. č. 4 Nová cena  

Cena bez DPH 2.188.083,80 Kč 2.351.550,20 Kč 2.589.693,20  2.577.842,20 Kč 
DPH     459.497,60 Kč   493.825,50 Kč      543.835,60     541.346,90 Kč 
Cena vč. DPH: 2.647.581,40 Kč 2.845.375,70 Kč 3.133.528,80  3.119.189,10 Kč 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0052. 
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Přílohy: A – dodatek č. 5 k SoD 
 
Přijaté usnesení: 22/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 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 odpočtu méněprací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Návrh Dodatku č. 70  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 70 Nájemní a provozní smlouvy, 
jejímž předmětem je nájem vodovodu a kanalizace pro veřejnou potřebu a zajištění jejich provozování 
v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb.. Návrh dodatku č. 70 se týká práv přístupu do GIS Brněnských 
vodáren a kanalizací, a. s., uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., dne 24. 4. 2002.  
 
Nahlížení do GIS BVK představuje umožnění: 
Užívat vizualizační SW (licence k užití) a získání souhlasu výrobce k užívání pro zaměstnance města 
Kuřimi. Nahlížet do dat GIS BVK zaměstnancům města Kuřim. 
Nahlížení do GIS BVK nepředstavuje: 
Získání/předání vizualizačního SW. Získání/předání dat GIS BVK (v jakékoliv formě - tištěné nebo 
elektronické). 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - příloha protokol 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 70 Nájemní a provozní smlouvy, mezi 

městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Brno - 
Staré Brno, Hybešova 254/16, 602 00 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Proti: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22:26 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 26. 1. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
Materiály: 
1 Komunikace do nového sportovního areálu -  zřízení věcného břemene 
 1A - situace 
 1B - geometrický plán - 253 
 1C - geometrický plán - 254 
 D - geometrický plán - 255 
2 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 
 2A - dodatek 
3 Vyhodnocení zakázky - Dodávka počítačových sestav pro město Kuřim 
 3A - protokol o otvírání obálek 
 3B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 3C – smlouva 
4 Zrušení VŘ na zakázku Most přes Kuřimku na ul. Komenského - PD 
5 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

1. etapa, Oprava dodatku č. 4 ke SoD 
 5A - opravený Dodatek č. 4 
6 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

1. etapa, Dodatek č. 5 ke SoD 
 6A - Dodatek č. 5 k SoD 
7 Návrh Dodatku č. 70 
 7A - návrh dodatku 
 7B - protokol 


