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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 17/2016 konané dne 22. 6. 2016 
 
Přítomni:  
PaedDr. David Holman - místostarosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 17:15 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Program: 
 

1 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 

2 Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 

3 Nevýhradní licenční smlouva o užití ZABAGED a DMR ČR 

4 ZUŠ Kuřim - chlazení tanečního a výtvarného sálu 

5 Mobilní regálový systém pro archiv II. 

6 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

7 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 - doplnění 

8 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

9 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

10 Smlouva o pronájmu nádvoří zámku v Kuřimi 

11 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 

12 Odvolání kronikáře města Kuřimi 

13 Žádost o sponzorský příspěvek či dar 

14 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – změna PD pro provedení stavby 

15 Sportovní hala Kuřim – administrace veřejné zakázky na stavební práce 

16 Rozpočtové opatření č. 8 

17 Různé 

 
 
 

1. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 14. 6. 2016 projednávala body č. 6, 8 a 9 z jednání komise 
dopravy ze dne 13. 6. 2016, které schválila. 
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Nyní jsou Radě města Kuřimi předloženy k projednání zbývající body programu projednávané komisí 
dopravy dne 13. 6. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
Zdrželi se: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje. 
PRO: 3. 
D. Holman – žádá, aby bylo u příslušné zkratky DZ, také uveden její celý název. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
D. Holman – o tomto bodu se už jednalo. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 3 
 
Bod č. 10 – bere na vědomí 
PRO: 3. 
 
Bod č. 11 –  
11.1. – schvaluje. 
PRO: 3. 
11.2. – schvaluje: 
Zdrželi se: 3. 
11.3. – bere na vědomí 
PRO:3 
 
Přijaté usnesení: 288/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 

2016 v bodě 1, 5, 10, 11.3, schvaluje bod 3, 4, 7, 11.1 a neschvaluje bod 2, 11.2, 
dle zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 17:43 hod. Ing. A. Varmužka – vedoucí odboru finančního a J. Sojka – 
jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – jednatel společnosti Wellness Kuřim by rád požádal o pořízení služebního vozidla pro 
potřeby této společnosti formou operativního leasingu. 
J. Vlček – myslí si, že je operativní leasing dobrou volbou. 
D. Holman – v čem je výhoda operativního leasingu? 
J. Vlček – o nic se nemusí starat a po 3 letech dostane nové auto. 
A. Varmužka – to si nemyslí. Platí se záloha na služby, vše se zaplatí. Myslí si, že operativní leasing 
na 3 roky je luxus. Jsou 2 typy leasingu. Tato nabídka je pouze splátka leasingu, služby v ní nejsou. 
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J. Sojka – drobné služby tam jsou (výměna pneu, oleje apod.). Výhodou je, že dopředu nemusí 
skládat zálohu a měsíčně bude hradit částku 6.200 Kč měsíčně. A má nové auto. Jedná se o slušnou 
nabídku. Toto auto bude využívat i pro cestu do práce a z práce, což je soukromá cesta, proto 
navrhuje, že bude např. 2.000 Kč dávat za užívání tohoto automobilu, tzn. poníží se náklady na jeho 
mzdu. 
J. Sojka – může se s leasingovou společností domluvit na dobu 5 let. 
A. Varmužka – žádá nacenit operativní leasing na dobu 5 let i finanční leasing. 
 
 
Z jednání odešel v 17:54 hod. A. Varmužka a J. Sojka. 
 
 
 
 

2. Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy v prohlížecím režimu. Celková 
roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 5.500 Kč vč. DPH. Důvodem používání 
tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě zakupovaných norem. Smlouva 
č. 2013D0105 je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 měsíců, 
dodatkem č. 3 k této smlouvě se prodlužuje platnost smlouvy na dalších 6 měsíců, ostatní ustanovení 
smlouvy zůstávají nezměněny. 
 
Přílohy: A - smlouva 2013D0105 ČSN online 

B - dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
 
Přijaté usnesení: 289/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě 2013D0105 

o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF prostřednictvím služby „ČSN 
online“, který prodlužuje danou smlouvu na další období 6 měsíců s organizační 
složkou státu - Úřadem pro technickou normalizaci, metrologii a státní 
zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 Praha 2, IČ 48135267, za půlroční 
cenu 5.500 Kč. 

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

3. Nevýhradní licenční smlouva o užití ZABAGED a DMR ČR 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předkládáme RM ke schválení uzavření nevýhradní licenční smlouvy se Zeměměřickým úřadem. 
Předmětem smlouvy je právo užívat Základní bázi geografických dat ČR - výškopis 3D vrstevnice (zkr. 
„ZABAGED“) a Digitální model reliéfu ČR 5. generace (zkr. „DMR ČR“). Uvedená data pokrývají celé 
území ORP Kuřim, poskytnuta budou bezplatně a využita jako podklad pro kartografické výstupy 
v územně plánovací činnosti. Časový rozsah udělené licence je do 15. 6. 2020. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 290/2016 - RM schvaluje uzavření nevýhradní licenční smlouvy se Zeměměřickým 

úřadem, se sídlem Pod Sídlištěm 1800/9, P. O. Box 21, 182 11 Praha 8, 
IČ 60458500. Předmětem smlouvy je poskytnutí oprávnění k výkonu práva užívat 
Základní bázi geografických dat ČR - výškopis 3D vrstevnice a Digitální model 
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reliéfu ČR 5. generace v rozsahu území ORP Kuřim, data jsou poskytnuta 
bezplatně. 

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

4. ZUŠ Kuřim - chlazení tanečního a výtvarného sálu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, schválit dodavatele 
chladícího zařízení pro taneční a výtvarný sál ZUŠ Kuřim - společnost MMklima s r.o. 
 
Na zajištění chlazení tanečního a výtvarného sálu byly poptávkou osloveny tři společnosti zabývajícími 
se dodávkou klimatizačních jednotek. Součástí nabídek je provedení elektroinstalace vč. revize. 

1. MM klima s.r.o., Brno   191.238,08 Kč vč. DPH 
2. JM Klima s.r.o., Modřice u Brna  238.360,30 Kč vč. DPH 
3. Pavel Kavka, Brno   285.826,20 Kč vč. DPH 

 
OI doporučuje radě města schválit nabídku společnosti MMklima. s r.o. ve výši 191.238,08 Kč vč. 
DPH. Součástí nabídky je provedení elektroinstalace vč. revize. 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu: 
ORG    1336 000 000  160.000 Kč 
RO RM 22. 6. 2016 navýšení ORGu o 20 %    32.000 Kč 
Celkem       192.000 Kč 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 291/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky na dodávku „ZUŠ Kuřim - chlazení tanečního 
a výtvarného sálu“ a schvaluje jako dodavatele společnost MMklima s r.o., se 
sídlem Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795. 

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

5. Mobilní regálový systém pro archiv II. 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo schválit 
dodavatele na dodání mobilního regálového systému do archivu II - společnost BEG Bohemia, 
spol. s r.o. 
Z důvodu navýšení skladové kapacity bylo v archivu stavebního odboru v roce 2015 instalováno 8 ks 
pojízdných mobilních regálů a začátkem roku 2016 byly doplněny 4 ks pojízdné regály. Regály 
dodávala společnost BEG Bohemia, spol. s r.o. 
Původní cenové nabídky pro stavební archiv: 
instalace regálů - 8 ks   443.586,00 Kč vč. DPH 
doplnění regálů - 4 ks   228.606,50 Kč vč. DPH 
 
Nyní je realizován archiv II. - v suterénu MěU, naproti archivu stavebního úřadu. 
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Spojením dvou místností, vybouráním příčky, vznikl další prostor pro instalaci 6 ks mobilních regálů. 
Z důvodů návaznosti komponentů, každoročních revizí byla opět poptána společnost BEG Bohemia 
spol. s r.o. 
Cenová nabídka archiv II.  362.876,58 Kč vč. DPH 
 
Regálové vozy, se budou pohybovat po kolejnicích upevněných k podlaze, ke kolejnicím budou 
přidány nášlapové klíny. Vyrovnání podlahy bude provedeno „falešnou“ podlahou (desky + lino). Dále 
bude instalován jeden pevný regál u stěny archivu. Provedení polic regálů bude v barvě RAL. Dodací 
lhůta je cca 4 - 6 týdnů od objednání. 
 

OI doporučuje radě města schválit nabídku společnosti BEG Bohemia, spol. s r.o. ve výši 
362.876,58 Kč vč. DPH 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu: 
ORG  1242 000 000      1 mil. Kč 
Vyčerpáno    402.539 Kč 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 292/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky na dodávku „Rozšíření mobilního regálového 

systému pro archiv“ a schvaluje jako dodavatele společnost BEG Bohemia, spol. 

s r.o., se sídlem Ledárenská 25, 620 00 Brno, IČ 25300245. 

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

6. Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Kpt. Jaroše - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim ul. Kp. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2016-003 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby veřejné zakázky města Kuřimi. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy 
k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
V ulici Kpt. Jaroše se nachází jednotná kanalizace z roku 1950. Je ve špatném stavebním stavu 
s nestandartním uložením v zeleném pásu pod vzrostlými stromy a sloupy VO. Dešťové svody 
jednotlivých nemovitostí jsou většinou vyvedeny na chodník. K odvodnění komunikačních ploch v ulici 
slouží otevřený betonový žlab, zaústěný přes lapač splavenin do dešťové kanalizace, která vede do 
místní vodoteče. 
V uvedené ulici bude navržen oddílný systém. Splašková a dešťová kanalizace bude umístěna do 
vozovky a stávající kanalizace v zatravněném pásu zaplněna. 
Dále bude zrekonstruován úsek splaškové a dešťové kanalizace v příjezdové komunikaci na Podlesí 
od ul. Fučíkova po ul. Šmeralovu. 
Rekonstrukce vodovodu proběhne od začátku ulice po vodojem v celém úseku ulice Šmeralova. Dále 
bude zrekonstruován vodovodní řad v příjezdové komunikaci na Podlesí od ul. Fučíkova po ul. 
Šmeralovu. 
V rámci stavby budou celoplošně rozebrány a zapraveny povrchy vozovky a chodníků. To vše 
proběhne v koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí a rekonstrukcí komunikace. 
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Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman   1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Stanislav Bartoš   2.  Ing. Renata Havlová 
3. Ing. Pavla Kubová   3.  Mgr. Dagmar Montagová 
4. Silvie Peřinová    4.  Radka Svobodová 
5. Ing. Pavel Cigánek   5.  Ing. Libor Krejčík 

 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 1 
332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Znění investičního záměru výše uvedené akce, který je součástí předložené výzvy, bylo odsouhlaseno 
Radou města Kuřimi 20. 4. 2016, č. j. 170/2016, nebude tedy nyní předložen. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 293/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení „Kuřim ul. Kpt. Jaroše - 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

7. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 - doplnění 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi konané dne 3. 6. 2016 zařazení sociálních služeb 
působících v ORP Kuřim, uvedených v příloze A, do sítě sociálních služeb pro rok 2017. Krajský úřad 
Jihomoravského kraje, který požadoval výpis z usnesení včetně seznamu služeb, dodatečně požaduje 
u poskytovatele sociální služby, sídlící v našem ORP, tedy u Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275/10, 664 34 Kuřim, IČ 49457276, poskytující pečovatelskou službu, uvedení počtu úvazků 
zaměstnanců v přímé péči. Pro rok 2017 se jedná oproti roku 2016 o navýšení o dva pracovníky. 
Jedná se o navýšení o  340 tis. Kč na rok na obě pečovatelky. Centrum sociálních služeb Kuřim však 
městu vrací do rozpočtu ročně částku dosahující 1 mil. Kč jako dotace získané z Krajského úřadu 
Jihomoravského kraje. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém jednání dne 20. 1. 2015 jako jednu z priorit 4. 
komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim týkající se cílové skupiny Senioři a osoby se 
zdravotním postižením udržení a zkvalitnění pečovatelské služby ve správním obvodu ORP Kuřim. 
Cílem je zajištění soc. služby na celém území správního obvodu a uspokojení většího počtu zájemců 
o službu. Personální navýšení bylo také zařazeno do nového Akčního plánu rozvoje sociálních služeb 
v Jihomoravském kraji pro rok 2017. 
 
Přílohy: A - síť 2017 
 
Přijaté usnesení: 294/2016 - RM schvaluje zařazení poskytovatele sociální služby Centrum 

sociálních služeb Kuřim, se sídlem na ul. Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, 
IČ 49457276, poskytující pečovatelskou službu, do sítě sociálních služeb pro rok 
2017, a to s celkovým počtem pracovních úvazků pracovníků v přímé péči: 12. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
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8. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic základní školy ve výši 
100.000 Kč za účelem nákupu nového kotle a 3ks bojlerů do budovy školní družiny na ulici Otevřená 
978 (vizte příloha A). 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 17. 6. 2016 je 523.610,42 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 295/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to ve výši 100.000 Kč dle 
žádosti. Hlasováno 

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

9. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je 
umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na 
nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10-11 filmových představení (dosud není konečný počet 
potvrzený). Dovoz maringotky a její použití zajišťuje pan Radim Novák. 
Pronájem: celkem 24.200 Kč (nebo 26.620 Kč) bude hrazen z rozpočtu MěK - kulturního oddělení. 
 
Přílohy: A - smlouva Dolní Rožínka 
 
Přijaté usnesení: 296/2016 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a městem 

Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Smlouva o pronájmu nádvoří zámku v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu se Střední odbornou školou a SOU Kuřim s.r.o. na pronájem 
zámeckého nádvoří pro letní akce kulturního oddělení knihovny: Kuřimské zámecké kulturní léto. 
Pronájem: bude hrazen z rozpočtu MěK - kulturního oddělení. 
 
Přílohy: A - pronájem nádvoří 2016 
 
Přijaté usnesení: 297/2016 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim a městem 

Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
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13. Žádost o sponzorský příspěvek či dar 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Paní Andrea Bartončíková, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim žádá o sponzorský příspěvek nebo 
dar pro svou dceru Sáru Bartončíkovou, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, která byla nominována 
spolu se svým tanečním partnerem Karlem Vymazalem na taneční soutěž IDO WORLD STREET 
DANCE SHOW v italském městě Olbia v termínu 15. - 17. 8. 2016. 
Finanční náklady na tuto soutěž jsou vysoké a z tohoto důvodu žádá paní Bartončíková finanční 
příspěvek na pokrytí nákladů. Celkové náklady na tuto akci vyčíslila na částku 30.000 Kč. 
 
Dne 10. 2. 2016 byla s paní Andreou Bartončíkovou, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim uzavřena 
veřejnoprávní smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi č. S 38/2016. Předmětem této 
smlouvy je poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory z rozpočtu poskytovatele ve formě dotace 
(dále jen „dotace“) dle žádosti č. j. MK/19205/15/KÚ ze dne 24. 11. 2015 na celoroční činnost pro 
Sáru Bartončíkovou - taneční škola Fenix Brno (dále jen „projekt“) za účelem úhrady výdajů 
příjemce specifikovaných v této smlouvě (spotřební materiál, startovné, licence, doprava na soutěže). 
Dotace byla udělena ve výši 2.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - foto 
C - poskytnutá dotace 
D - darovací smlouva 

 
Diskuse: 
L. Ambrož – navrhuje částku 3.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 298/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 3.000 Kč paní Andree Bartončíkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim na pokrytí nákladů spojených s účastí své dcery Sáry Bartončíkové 
na taneční soutěži IDO WORLD STREET DANCE SHOW v italském městě Olbia 
v termínu 15. - 17. 8. 2016. 

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

14. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – změna PD pro 
provedení stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Od 1. 1. 2016 jsou v platnosti „Zvláštní požadavky na Ekodesign větracích jednotek pro jiné než 
obytné budovy“ dle Nařízení Komise EU. V praxi to znamená, že jednotky, které jsou nyní v projektu, 
se nebudou nadále vyrábět a nemohou být ve stavbě zkolaudovány. 
 
Na základě tohoto právního ustanovení je nutno změnit všechny vzduchotechnické jednotky, které 
jsou v projektu, za jednotky, které vyhovují tomuto požadavku Ekodesignu, aby mohl být projekt 
přílohou Zadávací dokumentace pro výběrové řízení na realizaci stavby Společenského a kulturního 
centra. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že nové jednotky s vyšší účinností rekuperace jsou objemově větší, je nutno 
udělat stavební úpravy strojovny VZT, aby se zvětšil její prostor. To vyvolává změnu stavební části 
a konstrukční části projektu. 
 
Kromě zásadní změny projektu vzduchotechniky změna jednotek současně vyvolává podstatné 
změny v části vytápění, celé části měření a regulace, změny budou i v části silnoproudé 
elektrotechniky. A v důsledku všeho i ve výkazu výměr a položkovém rozpočtu. 
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Doba potřebná pro vypracování změn uvedených částí projektu, jejich koordinaci a tisk je 3 měsíce. 
 
Přílohy: A - předmět změn projektu a cena 
 B – změna projektu ke dni 21. 6. 2016 
 
Přijaté usnesení: 299/2016 - RM schvaluje zadání zpracování změny projektové dokumentace pro 

provádění stavby k akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
ARCHTEAM projektová kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, 
IČ 27755690, která je stanovena dle předložené cenové nabídky 532.400 Kč 
vč. DPH. 

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

15. Sportovní hala Kuřim – administrace veřejné zakázky na 
stavební práce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o veřejných zakázkách, byl zajišťujícím 
odborem realizován průzkum trhu na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. 
Byli osloveni celkem čtyři potencionální dodavatelé. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
 
Odevzdané nabídky s uvedením nabídkové ceny v Kč vč. DPH: 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 2040/13, 613 00 Brno, IČ 28360125 

  89.540 Kč 
RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843        96.800 Kč 
S-Invest CZ s.r.o., Kaštanová 496/123a, 620 00 Brno, IČ 25526171    121.000 Kč 
Jan Husák - veřejné zakázky, s.r.o., Těšany 347, 664 54 Těšany, IČ 04542011   124.000 Kč 
 
Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., pro nás bude zpracovávat administraci veřejné 
zakázky na stavební práce k akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, která proběhne na 
podzim 2016. 
 
 
Na jednání přišel v 18:27 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných radních jsou 4. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje hlasovat o společnosti RTS a.s., a to proto, že se mu zdá užitečné mít dva 
různé partnery na dvě velké zakázky. 
P. Ondrášek – mají také ceníkové systémy, což se nám může hodit. Nyní pokračujeme podle 
2. systému – aktuálně dochází k revizi rozpočtu. 
 
 
Na jednání se dostavil v 18:31 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
S. Bartoš – odůvodnění schvaluje zastupitelstvo. Poté, co bude vyhlášeno výběrové řízení, potom se 
mohou zadat podmínky. 
D. Holman – zítra se nad tím sejdou. 
L. Ambrož – navrhuje zadat zakázku společnosti Fiala + Tejkal a partneři, tato vzešla z výběrového 
řízení. 
 
Přijaté usnesení: 300/2016 - RM schvaluje zadání „Administrace veřejné zakázky na zhotovitele 

stavebních prací stavby Sportovní hala Kuřim“ společnosti RTS, a.s., se sídlem 
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Lazaretní 13, 615 00, Brno, IČ 25533843, která předložila nabídku v celkové 
hodnotě 96.800 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Proti: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

16. Rozpočtové opatření č. 8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
ORG 1336 000 000 - klimatizace pro ZUŠ 
Rozpočet na r. 2016   160.000 Kč 
 
Navýšení 20 %      32.000 Kč 
 
Celkem    192.000 Kč 
 
Bylo provedeno poptávkové řízení, byly přijaty 3 nabídky. Nejvýhodnější nabídka 
191.238,08 Kč vč. DPH 
 
OI navrhuje navýšit ORG 1336 000 000 o částku 32.000 Kč, na zajištění akce - klimatizace pro 
ZUŠ. 
 
oddíl 36 akce Klimatizace pro ZUŠ   32.000 Kč 
oddíl 64 rezerva    - 32.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 301/2016 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2016, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

12. Odvolání kronikáře města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi na svém jednání dne 15. 10. 2010 jmenovala kronikáři města Kuřimi Mgr. et Bc. 
Silvestru Novotnou, trvale bytem Kuřim a Jaromíra Svítila, trvale bytem Kuřim, s účinností od 1. 1. 
2011. 
Vzhledem k tomu, že pan Jaromír Svítil za dobu 6 let nedodal ani po několika urgencích požadované 
doplnění chybějících dat do kuřimské kroniky, navrhuji jeho odvolání z této funkce. 
 
Přijaté usnesení: 302/2016 - RM odvolává pana Jaromíra Svítila, bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 

Kuřim z funkce kronikáře města Kuřimi s účinností od 23. 6. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

11. Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dle smlouvy o výkonu funkce může být Ing. Janu Sojkovi přiznána max. 4x ročně výkonnostní 
odměna. Tato výkonnostní odměna je nenárokovatelná. O přiznání této odměny rozhoduje valná 
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hromada společnosti s ohledem na ekonomické výsledky uplynulého kalendářního čtvrtletí. Součet 
výkonnostních odměn nesmí přesáhnout částku xxxxxx Kč. 
Na jednání Rady města Kuřimi dne 14. 6. 2016 byla schválena řádná účetní závěrka společnosti 
Wellness Kuřim za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku. 
 
Usnesení č. 283/2016 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 
1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Wellness Kuřim za rok 
2015 a rozdělení hospodářského výsledku. 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., schvaluje 

jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o., Ing. Janu Sojkovi udělení odměny ve 
výši dle zápisu. 

 
 
 

17. Různé 
 
D. Holman – dnes byla doručena žádost pana Kumana z ul. Rychlonožkova, ve které žádá zrušení 
ostrůvku na místní komunikaci v této ulici. 
S. Bartoš – pokud odstraníme jeden, potom to budou chtít odstranit všichni. 
D. Holman – v ul. Rychlonožkova to má zpomalovací funkci. Tady se jedná o boční část ulice 
Rychlonožkova. 
S. Bartoš – když se projekty zpracovávaly, tak požadavek, aby tam ostrůvky zůstaly, vzešel 
z dopravní komise. 
P. Ondrášek – je spíše proti odstranění. Navíc budeme mít náklady na odstranění ostrůvku včetně 
opravy asfaltu apod. 
S. Bartoš – možná by zde muselo dojít k rekolaudaci. 
J. Vlček – myslí si, že tam ostrůvky vůbec neměly být. V této fázi by chtěl vědět, kolik bude stát jejich 
odstranění. 
S. Bartoš – možná kolem 25 tisíc Kč, samozřejmě ale nevíme, jaká bude situace, až do toho 
zasáhneme. Navíc se může stát, že po odstranění ostrůvků budeme muset projektovat a toto 
zrekolaudovat. 
D. Holman – prosí nacenit případné práce a požádat o stanovisko odbor dopravy. 
 
 
Z jednání odešel v 18:58 hod. S. Bartoš. 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 19:00 hodin. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta města radní 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
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V Kuřimi dne 22. 6. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 13. 6. 2016 
 1A - zápis komise dopravy 
2 Dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 
 2A - smlouva 2013D0105 ČSN online 
 2B - dodatek č. 3 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
3 Nevýhradní licenční smlouva o užití ZABAGED a DMR ČR 
 3A - smlouva 
4 ZUŠ Kuřim - chlazení tanečního a výtvarného sálu 
 4A - nabídka 
5 Mobilní regálový systém pro archiv II. 
 5A - nabídka 
6 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
 6A - výzva 
 6B - návrh smlouvy o dílo 
7 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2017 - doplnění 
 7A - síť 2017 
8 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
 8A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
9 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 9A - smlouva Dolní Rožínka 
10 Smlouva o pronájmu nádvoří zámku v Kuřimi 
 10A - pronájem nádvoří 2016 
11 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
12 Odvolání kronikáře města Kuřimi 
13 Žádost o sponzorský příspěvek či dar 
 13A - žádost 
 13B - foto 
 13C - poskytnutá dotace 
 13D - darovací smlouva 
14 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi – změna PD pro provedení stavby 
 14A - předmět změn projektu a cena 

14B – změna projektu ke dni 21. 6. 2016 
15 Sportovní hala Kuřim – administrace veřejné zakázky na stavební práce 
16 Rozpočtové opatření č. 8 


