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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 8/2016 konané dne 22. 3. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady 

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:47 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 

2 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

2/1 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

3 Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 

3/1 Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 

4 Smlouva o používání přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 

5 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

6 Smlouva daňové přiznání 

7 Zápis komise stavební ze dne 14. 3. 2016 

8 Odstoupení člena komise životního prostředí a návrh nového člena 

9 Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 

9/1 Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 

10 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NN, p. č. 3000, 
Slévárna, p. č. 3048“ 

11 Odlišný postup - aktualizace směrového dopravního průzkumu na území města Kuřim 
a aktualizace Komparativní studie propojení R/43 a I/43 v oblasti města Kuřim 

12 Různé 

 
 
 

1. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Město Kuřim má schválenou investiční akci Společenské a kulturní centrum v Kuřimi. OPŽP - 
Operační program životní prostředí zveřejnil 19. kolovou výzvu v rámci prioritní osy 5. Celkové nebo 
dílčí energeticky úsporné renovace veřejných budov, včetně projektů realizovaných s využitím 
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EPC. V tomto programovém období můžeme opět žádat o dotaci na snížení energetické náročnosti 
budovy. Dotace podporuje aktivity zateplení obvodového pláště, výměnu otvorových výplní, systémy 
nuceného větrání a rekuperace. 
Vzhledem k množství technických parametrů, které musejí být v žádosti specifikovány, a které 
ovlivňují výběr projektů, dotačně podpořených, jsme hledali firmu administrující tuto výzvu tak, aby 
dokázala optimalizovat podmínky žádosti. Na základě doporučení společností ARCHTEAM 
PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., která zpracovávala projektovou dokumentaci, jsme oslovili 
společnost ArchSta servis, s.r.o. a požádali ji o zaslání nabídky na zpracování žádosti o dotaci. 
 
Přílohy: A – dotační nabídka 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 107/2016 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje 
uzavření smlouvy na zpracování žádosti o dotaci do 19. výzvy OPŽP, optimalizaci 
technických a finančních parametrů a v případě získání dotace vedení dotačního 
managementu po dobu udržitelnosti projektu na projekt "Společenské a kulturní 
centrum v Kuřimi" se společností ArchSta servis, s.r.o., Lidická 700/19, Veveří, 
602 00 Brno, IČ 01776835. 

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

2. Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Ministerstvo kultury opětovně vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 
Kvóta podpory stanovená pro rok 2016 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 129.000 Kč. 
Žadatelem o tuto podporu je vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové rezervace 
a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální podíl 
žadatele je 10% z celkových uznatelných nákladů akce.  
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 3. 2016. 
 
Celkem byly přijaty 2 žádosti o dotaci: 
Římskokatolická farnost Čebín předkládá žádost o dotaci ve výši 82.000 Kč na projekt Oprava 
střechy nad zákristií kostela sv. Jiří v Čebíně. Bude provedena výměna poškozené krytiny, krovů 
a klempířských prvků střechy, čímž se zabrání zatékání vody do zdiva kostela. 
Římskokatolická farnost Veverská Bítýška předkládá žádost o dotaci ve výši 47.000 Kč na projekt 
Restaurování vitráží v kostele sv. Jakuba ve Veverské Bítýšce. Vitráže budou demontovány 
z kovového rámu a rozebrány na jednotlivé díly. Pro díly, které jsou poškozeny, budou vytvořeny nové 
šablony a zhotoveny nové díly. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá Komisi památkové péče, je doporučení financování projektů 
z tohoto dotačního programu v kompetenci Rady města. 
 
Přílohy: A - zásady programu 

B - žádost Čebín 
C - žádost Vev. Bítýška 

 
Přijaté usnesení: 108/2016 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Čebín ve výši 82.000 Kč na projekt "Oprava střechy nad zákristií kostela sv. Jiří 
v Čebíně" z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2/1. Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Přijaté usnesení: 109/2016 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Veverská Bítýška ve výši 47.000 Kč na projekt "Restaurování vitráží v kostele sv. 
Jakuba ve Veverské Bítýšce" z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy 
kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

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

3. Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
Odpovědní pracovníci: Silvie Peřinová, Mgr. Karina Kiesslingová 
 
IROP integrovaný regionální operační program v prioritní ose 2, specifickém cílu 2.4. Zvýšení kvality 
a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení otevřel 14. výzvu zaměřenou na 
Infrastrukturu pro předškolní vzdělání. Do této výzvy město požádá o podporu projektu 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“. 
 
RM dne 24. 2. 2016 usnesením č. 85/2016 schválila, v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu, odlišný postup pro výběr dodavatele na zpracování projektové 
dokumentace pro provedení stavby „Rekonstrukce MŠ Zborovská“ a schválila uzavření smlouvy se 
společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 
365.662 Kč vč. DPH. 

Do výzvy je jako vedlejší uznatelný náklad možnost zahrnout náklady na úpravu zahrad. Po konzultaci 
s IROP lze do žádosti zařadit i úpravy zahrad z jiných pracovišť MŠ Kuřim. 
Ing. arch. Sirná byla oslovena na dopracování nabídky na zhotovení PD úpravy zahrad MŠ 
Zborovská, Jungmannova, Komenského, Brněnská. Cenová nabídka za zpracování PD zahrad činí 
60.500 Kč vč. DPH. 
 
Schválena cena za zpracování PD na akci Rekonstrukce MŠ Zborovská  365.662 Kč vč. DPH 
Doplněná cena za zpracování PD úprava zahrad MŠ      60.500 Kč vč. DPH 
Nová částka ve Smlouvě o dílo      426.162 Kč vč. DPH 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – je to včetně úprav zahrad MŠ. 
 
Přijaté usnesení: 110/2016 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru dodavatele a schvaluje 
uzavření smlouvy na zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se 
společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, Dvorská 28, 
678 01 Blansko za cenu 426.162 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3/1. Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Přijaté usnesení: 111/2016 - RM ruší usnesení č. 85/2016 ze dne 24. 2. 2016 ve věci schválení 

odlišného postupu pro výběr dodavatele v souladu se směrnicí S2/2015/RM 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schválení uzavření smlouvy na 
zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby "Rekonstrukce MŠ 
Zborovská" se společností Abras projektový ateliér s.r.o., Ing. Jaroslav Bránský, 
Dvorská 28, 678 01 Blansko za cenu 365.622 Kč vč. DPH. 

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

4. Smlouva o používání přidělených prostředků pro zabezpečení 
regionálních funkcí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Smlouva přináší podmínky čerpání dotace pro regionální činnost knihovny a pravidla pro její použití. 
Dotace pro rok 2016 je ve výši 2.650.000 Kč. Tato smlouva je na dobu neurčitou a vychází z Dohody 
o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2016, kterou schválila 
RM dne 24. 2. 2016. 
Žádám RM o schválení přiložené smlouvy na činnost regionu pro rok 2016. 
 
Přílohy: A- smlouva 
 
Přijaté usnesení: 112/2016 - RM schvaluje Smlouvu o používání přidělených prostředků pro 

zabezpečení regionálních funkcí na rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2016. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 101 zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti zřizovatele v rámci „ Pravidel řízení o přiznání 
finanční podpory Jihomoravského kraje pro rok 2016 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 19. zasedání dne 25. 6. 2015 usnesením 
č. 1919/15/Z 19 ve znění schválených dodatků. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 1.103.100 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim ve dvou splátkách a to ve výši 
60 % a 40 % přiznané výše. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních 
služeb Kuřim. Podepsanou smlouvu zřizovatelem a příjemcem je nutné zaslat na JMK k podpisu pana 
hejtmana. Po jeho podpisu bude smlouva zaslána zpět. 
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Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 113/2016 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb určené pro Centrum sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim na poskytování pečovatelské služby pro rok 2016 ve výši 
1.103.100 Kč. 

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

6. Smlouva daňové přiznání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Jako každým rokem je město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové 
přiznání zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh smlouvy. Přiznání je 
nutno podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání činí 
24.000 Kč + 21% DPH.  
 
Přílohy: A - smlouva Jakubec 
 
Přijaté usnesení: 114/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy na vypracování daňového přiznání 

k dani z příjmů právnických osob za rok 2015 s daňovým poradcem Ing. Jiřím 
Jakubcem, č. osvědčení 2795, IČ 66581770, Čebín 417, 664 23 Čebín, za cenu 
29.040 Kč. 

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

7. Zápis komise stavební ze dne 14. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 3. 2016 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Masozávod Kuřim - Steinex a.s. 
2. Změna stávající stavby, nástavba a stavební úpravy - ul. kpt. Jaroše č. p. 748/2, Kuřim - 

Podlesí 
3. Stavební úpravy RD v ul. Podhoří č. p. 144, Kuřim 
4. Zmrzlinový stánek na ul. Komenského parc. č. 1237 v k. ú. Kuřim 
5. Různé  

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 5. 
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Přijaté usnesení: 115/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 14. 3. 

2016 a schvaluje body 1, 2, 3 a 4. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Odstoupení člena komise životního prostředí a návrh nového 
člena 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Paní Mirka Koláčková oznámila odstoupení z funkce člena Komise životního prostředí Rady města 
Kuřimi z důvodu rodinného zaneprázdnění - stala se maminkou. Strana, která ji navrhla na členství 
v této komisi, a to KDU-ČSL, doporučuje jako nového člena komise životního prostředí přijmout Ing. 
Petra Němce, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 116/2016 - RM bere na vědomí odstoupení z funkce členky komise životního 

prostředí paní Mirky Koláčkové, děkuje jí za vykonanou práci a jmenuje novým 
členem komise životního prostředí Ing. Petra Němce, bytem xxxxxxxxxxxx, Kuřim. 

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

9. Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Na jednání komise dopravy dne 8. 2. 2016 byl předložen situační výkres návrhu úpravy křižovatky - 
Okružní křižovatka Kuřim - Podlesí, který zpracovává projekční kancelář Ing. Jiřího Bajera. Změna 
projektové dokumentace je vyvolána úpravou sjezdu z kruhového objezdu na vyhrazenou plochu pro 
komunikaci dle zpracované územní studie. 
K této úpravě komise neměla připomínky, ale doporučila prodloužit nástupní hranu autobusové 
zastávky na 23 m. Dle návrhu projektanta je nástupní hrana v délce 18 m. Vyjádření projektanta: 
Odbor dopravy JMK pro IDS požadoval běžný autobus dl. 13,0 m a v případě potřeby kloubový dl. 
18,0 m. 
 
Rada města dne 24. 2. 2016 toto doporučení schválila usnesením č. 77/2016. 
Tento požadavek byl předán projektantovi. Vyjádření projektanta: 
Nevím, zda si v komisi všimli sloupu VN, který je nyní na konci nástupiště. Sloup bude zasahovat do 
prodlouženého nástupiště a v místě sloupu bude třeba nástupiště lokálně rozšířit. Je možné, že někdo 
bude požadovat sloup přeložit, náklady na prodloužení nástupiště by přesáhly 500.000 Kč + další 
náklady na přeložení sloupu VN budou v řádu statisíců. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 117/2016 - RM ruší část usnesení č. 77/2016 ze dne 24. 2. 2016 ve věci schválení 

bodu 2.1 dle zápisu z dopravní komise. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9/1. Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Přijaté usnesení: 118/2016 - RM nesouhlasí s bodem 2.1 z jednání komise dopravy ze dne 8. 2. 

2016 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, VNk, 
TS, NN, p. č. 3000, Slévárna, p. č. 3048“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, VNk, TS, NN, p. č. 3000, Slévárna, 
p. č. 3048“. 
Jedná se o nové napojení pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim na distribuční soustavu z nově 
vybudované trafostanice na pozemku parc. č. 3000/1 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3000/1, 3000/2, 
3046/2, 3046/3 a 3047 vše v k. ú. Kuřim. Do předmětných pozemků budou uloženy zemní kabely VN 
a NN. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 119/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti E.ON 

Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy na pozemcích parc. č. 3000/1, 3000/2, 3046/2, 3046/3 a 3047 vše v k. ú. 
Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

11. Odlišný postup - aktualizace směrového dopravního průzkumu 
na území města Kuřim a aktualizace Komparativní studie propojení 
R/43 a I/43 v oblasti města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
V roce 2009 pro nás zpracovávala společnost DHV CR spol. s r.o. Dopravní model města Kuřimi. 
Tento materiál sloužil jako podklad pro následnou Komparativní studii propojení R/43 a I/43 v oblasti 
města Kuřim, která byla zpracovávaná v roce 2011 a dále pro jednání se zástupci státní správy 
a příslušných organizací ve věci dopravního řešení v oblasti města Kuřim.  
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V současné době vedeme následná jednání se zástupci Ministerstva dopravy, Ředitelství silnic 
a dálnic a především se zástupci Jihomoravského kraje v souvislosti se zpracováním Zásad územního 
rozvoje Jihomoravského kraje. Výše zmíněné materiály však již zastaraly a nelze se o ně při těchto 
jednáních opřít. Proto navrhujeme zpracování jak aktualizaci Dopravního modelu města, tak 
aktualizaci Komparativní studie propojení R/43 a I/43 včetně rozšíření o optimalizovanou variantu 
Ministerstva životního prostředí. 
Z tohoto důvodu jsme oslovili opětovně společnost HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o., se 
sídlem Černopolní 39, 613 00 Brno s požadavkem na aktualizaci obou materiálů. Současně jsme 
vyjednávali o ceně za tyto dokumentace. Za Směrový dopravní průzkum, průzkum křižovatkových 
pohybů a profilové sčítání dopravy byla dohodnuta částka 286.000 Kč bez DPH. Za aktualizaci 
a rozšíření Komparativní studie propojení R/43 a I/43 byla dohodnuta částka 512.000 Kč bez DPH. 
S ohledem na výše uvedené a na výhodnost pokračování ve zpracování obou materiálů se stejným 
dodavatelem navrhujeme schválit pro pořízení odlišný postup dle směrnice Rady města Kuřimi 
S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 8, odst. 3. 
 
Diskuse: 
D. Holman – máme vyčleněné peníze? 
S. Bartoš – peníze na to nejsou ani v projektech. 
D. Sukalovský – nyní schválíme odlišný postup a dále budeme jednat s dodavatelem původní studie. 
 
Přijaté usnesení: 120/2016 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro zpracování 
Směrového dopravního průzkumu na území města Kuřim a pro aktualizaci 
a rozšíření Komparativní studie propojení R/43 a I/43.O těchto zakázkách bude 
přednostně jednáno s dodavatelem původní studie, společností HaskoningDHV 
Czech Republic spol. s r.o., Černopolní 39, 613 00 Brno (dříve DHV). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:18 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 3. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 



 
 

 

9 

 
Materiály: 
1 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi 
 1A - dotační nabídka 
 2A - návrh smlouvy na podání žádosti o dotaci 
2 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
 2A - zásady programu 
 2B - žádost Čebín 
 2C - žádost Vev. Bítýška 
2/1 Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
3 Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 
3/1 Rekonstrukce MŠ Zborovská, schválení zpracování PD 
4 Smlouva o používání přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
 4A - smlouva  
5 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 5A - smlouva 
6 Smlouva daňové přiznání 
 6A - smlouva 
7 Zápis komise stavební ze dne 14. 3. 2016 
 7A - zápis komise stavební 14. 3. 2016 
8 Odstoupení člena komise životního prostředí a návrh nového člena 
9 Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 
 9A - situace 
9/1 Okružní křižovatka a autobusová zastávka Kuřim - Podlesí 
10 E.ON Distribuce, a.s. – věcné břemeno pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NN, p. č. 3000, 

Slévárna, p. č. 3048“ 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - smlouva 
11 Odlišný postup - aktualizace směrového dopravního průzkumu na území města Kuřim 

a aktualizace Komparativní studie propojení R/43 a I/43 v oblasti města Kuřim 


