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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2016 konané dne 21. 7. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 7:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 7. 2016 

2 Romana Gulkášová, bytem Kuřim a Anna Ivanová, bytem Kuřim – dohoda o postoupení 
práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

3 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 

4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

5 PNS Grosso s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou  

6 Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - výsledek VŘ 

7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 2 k SoD 

8 Příkazní smlouva s RTS, a.s. 

9 Výběrové řízení MŠ Kuřim - Doplnění panikového zámku o přídavný el. zámek 

10 "II/386 Kuřim průtah - ul. Legionářská, rekonstrukce chodníků" - odlišný postup 

11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 

12 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2015 do fondů ZŠ Tyršova 

13 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 

14 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 7. 2016 

15 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 – ul. Legionářská 

16 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu 

17 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 7. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 330/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 7. 

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

2. Romana Gulkášová, bytem Kuřim a Anna Ivanová, bytem Kuřim – 
dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní 
smlouvy k bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Romana Gulkášová je nájemcem obecního bytu č. 880/5, 2+1, ul. Jungmannova v Kuřimi. Paní 
Anna Ivanová je nájemce obecního bytu č. 852/1, 3+1, ul. Školní v Kuřimi. Nájemci obou obecních 
bytů se mezi sebou dohodli na výměně bytů na základě Dohody o postoupení práv a povinností 
vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, 
v platném znění (dříve Dohoda o výměně bytů), a tímto žádají pronajímatele o souhlas s výměnou 
bytů. Důvodem výměny je skutečnost, že paní Ivanová bydlí v třípokojovém bytě sama a ráda by 
ušetřila finanční prostředky za nájem a paní Gulkášová potřebuje pro své tři děti větší prostor. 
 
Správce bytu č. 880/5 - společnost Správa bytů Kuřim, s.r.o. - potvrdil, že paní Romana Gulkášová 
nemá evidovaný dluh na nájemném a zálohách na služby. 
Správce bytu č. 852/1 - společnost INVESTSERVIS RK, s.r.o. - potvrdil, že paní Anna Ivanová nemá 
evidovaný dluh na nájemném a zálohách na služby. 
 
Paní Gulkášová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vždy po roce prodlužuje 
(nyní do 31. 8. 2016). Paní Ivanová má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu neurčitou. Nájemci 
hodlají uskutečnit výměnu bytů během prázdnin. 
OMP doporučuje schválit dohodu o postoupení práv a povinností a s oběma nájemci zachovat stejný 
režim v uzavírání nájemních smluv. 
 
Přílohy: A - dohoda o postoupení práv a povinností 
 
Přijaté usnesení: 331/2016 - RM schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 

z nájemní smlouvy k bytu ze dne 11. 7. 2016 a souhlasí s výměnou nájemců 
v bytech, a to tak, že novým nájemcem bytu č. 880/5 v ul. Jungmannova v Kuřimi 
bude paní Anna Ivanová, bytem xxxxxxxxxx, Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, a novým nájemcem bytu č. 852/1 v ul. 

Školní v Kuřimi bude paní Romana Gulkášová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
na dobu určitou do 31. 8. 2016 (s možností prodloužení) za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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3. Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
. Jedná se o obchodní 

prostor na náměstí Osvobození, který je od 1. 7. 2016 neobsazený nájemcem. 
 
RM na svých schůzích již 2x (dne 24. 2. 2016 a dne 6. 4. 2016) schválila záměry na pronájem tohoto 
nebytového prostoru. Záměry za tu dobu byly zveřejněny jak na úřední desce, na serveru SReality, tak 
i v regionálním deníku - Brněnský deník. Žádné nabídky na pronájem nebyly ani v jednom případě 
podány. 
 
RM na své schůzi dne 3. 6. 2016 pod č. usn. 221/2016 schválila adresný záměr na pronájem tohoto 
prostoru společnosti BELLITEX fashion s.r.o., která dne 17. 5. 2016 projevila zájem o pronájem. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 8. 6. do 23. 6. 2016. K záměru nebyla vznesena 
žádná připomínka. 
 
RM usnesením č. 310/2016 ze dne 13. 7. 2016 zrušila usnesení č. 221/2016 ze dne 3. 6. 2016 - 
záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť. 
 
OMP proto navrhuje znovu zveřejnit záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
 
Přílohy: A - záměr 
 
Přijaté usnesení: 332/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 

o výměře 157,85 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 

- 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské činnosti, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 
80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 12 v domě č. p. 1469 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá zjistit, zda lze delegovat schvalování dalších členů na OMP popřípadě starostu. 
 
Přijaté usnesení: 333/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ mezi manž. Petrem Kolmanem a Naděždou Kolmanovou, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a panem Tomášem Lukou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 636 00 Brno - Židenice a schvaluje budoucí 
pronájem bytové jednotky č. 1469/12 členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
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družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 - panu 
Tomáši Lukovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 636 00 Brno - Židenice. 

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

5. PNS Grosso s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PNS Grosso s.r.o. užívá na základě nájemní smlouvy z roku 1998 část pozemku parc .č. 
550/1 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 - vizte př. A. Na předmětném pozemku byl umístěný novinový 

stánek. Jelikož novinový stánek byl ve špatném technickém stavu, požádalo město Kuřim majitele 
o jeho odstranění a předání pronajatého pozemku zpět. 
Toto bylo učiněno, novinový stánek byl odstraněn a pronajatý pozemek je připraven k předání městu. 
 
Dne 14. 7. 2016 společnost PNS Grosso s.r.o. požádala o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 
31. 7. 2016. 
OMP s výše uvedeným souhlasí, nájemné za rok 2016 je uhrazeno. OMP předkládá v příloze B 
dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 
 
Přílohy: A - situace 

B - dohoda 
 
Přijaté usnesení: 334/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 20/1998 v platném znění, 

jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 550/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
24 m

2
, uzavřené s PNS Grosso s.r.o., se sídlem Paceřická 1/2773, Praha 9 - Horní 

Počernice, IČ 48592153 dohodou ke dni 31. 7. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

6. Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - 
výsledek VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 14. 6. 2015 schválilo zastupitelstvo města investiční akci Stavební úpravy střechy budovy bývalé 
MŠ na ul. Otevřená. Rozpočtovým opatřením bylo na tuto akci vyčleněno 1,2 mil. Kč. Jedná se 
o kompletní rekonstrukci střešního pláště budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, s provedením 
nadkrokevního zateplení, bleskosvodu a úpravu komínových těles. 
 
Dne 13. 7. 2016 RM schválila, 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 oslovit 
pět stavebních firem pro podání nabídky. 
Byly osloveny tyto firmy: 
 
KALAHA a.s., Maříkova 1, Brno    z kapacitních důvodů nabídku nepodali 
X-bau-beton s.r.o., Šumavská 31a, Brno  nabídka 1.058.439,69 Kč vč. DPH 
Střechy Pelán s.r.o., Stavební 5, Brno  nabídka    992.612,00 Kč vč. DPH 
Milan Košťál, Na Loučkách 5, Kuřim   nabídka 1.010.236,35 Kč vč. DPH 
KVADROS a.s., Železná 1a, Brno   nabídka 1.031.624,08 Kč vč. DPH 
 
OI doporučuje radě města schválit nabídku společnosti Střechy Pelán s.r.o. ve výši 992.612 Kč vč. 
DPH. 
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Zakázka bude zadána na objednávku. Záruční lhůta na provedené stavební práce je v délce 60 
měsíců, na dodávky se záručními listy výrobců min. 24 měsíců. Termín realizace 08/2016. 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu: 
ORG  1343 000 000      1,2 mil. Kč 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 335/2016 - RM schvaluje zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 

práce „Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená“ společnost 
Střechy Pelán s. r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941. 

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

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

kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Vícepráce 

- zásyp nalezených šachet - při skrývce pláně zpevněných ploch byly nalezeny tři kanalizační 
šachty, poklopy byly skryty pod vrstvou zeminy, jejich existenci nebylo možno předvídat. Zjištěné 
šachty budou vyčerpány a následně zasypány - vícepráce 40.426,72 Kč vč. DPH. 

- hydroizolace pod betonové sloupy - povlaková hydroizolace nemohla být použita v místech 
sloupů z důvodu průchodu výztuží, a místo ní musela být použita hydroizolace stěrková 
s opracováním prostupů výztuží - vícepráce 8.375,53 Kč vč. DPH. 

- chybějící výztuž - nesoulad mezi PD a výkazem výměr. Svázání výztuže bude provedeno 
v souladu s PD. Chybějící výztuž bude doplněna dle požadované skutečnosti. - vícepráce 
15.334,33 Kč vč. DPH. 

- úprava neúnosného podloží pojízdných komunikací - na základě zátěžových zkoušek bylo 
zjištěno, že stávající podloží je neúnosné pro prováděné konstrukce komunikací - nevyšla míra 
zhutnění. Budou zesíleny konstrukční vrstvy - vícepráce 91.158,99 Kč vč. DPH. 

- provedení postřiku cihelného zdiva fasády - dle technologického předpisu výrobců cihel je třeba 
provést prostřik cihelných bloků cementovým postřikem, nebylo součástí PD - vícepráce 
73.657,66 Kč vč. DPH. 

- překrytí styků různých materiálů perlinkou do tmelu - exteriér - na základě dodržení 
technologických postupů je nutné provést podkladní vrstvy pod venkovní jádrovou omítku 
v místech zateplení betonových sloupů, věnců a průvlaků polystyrenem, nebylo součástí PD - 
vícepráce 97.338,58 Kč vč. DPH. 

- doplnění chybějících překladů - nesoulad mezi PD a výpisem prvků. Překlady nad dveřmi do 
tělocvičny budou doplněny - vícepráce 8.557,27 Kč vč. DPH. 

 
Celková výše víceprací 276.734,77 Kč bez DPH, tj. 334.849,07 Kč vč. DPH 
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Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD         Dod. č. 1         Dod. č. 21 

Cena celkem bez DPH  29.685.307,00 Kč 29.977.327,00 Kč 30.254.061,77 Kč 

DPH      6.233.914,00 Kč   6.295.238,20 Kč   6.353.352,50 Kč  

Cena celkem vč. DPH:  35.919.221,00 Kč 36.272.565,20 Kč 36.607.414,27 Kč vč. DPH 
 
Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč 
 
OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení původně 
sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, nemohou být 
technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 30% ceny 
původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž zhotoviteli jako původní 
zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění. 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B - zpráva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – upozorňuje, že u žaluzií chybí řídící jednotka – pokud nebudou žaluzie vytahovat, 
potom by se mohly větrem poškodit. Dodavatel si myslí, že to je chyba v projektu. Pan Bartoš by si 
toto měl ohlídat. 
 
Přijaté usnesení: 336/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v přípočtu víceprací 334.849,07 Kč vč. DPH. 

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

8. Příkazní smlouva s RTS, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předkládáme RM ke schválení uzavření příkazní smlouvy se společností RTS, a.s. na veřejnou 
zakázku Městská sportovní hala v Kuřimi. Cílem této smlouvy je sjednání podmínek a postupů, které 
jsou nezbytné pro zadávací řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností příkazce (zadavatele) podle zákona 
na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. Dle schváleného usnesení RM č. 300/2016 ze dne 
22. 6. 2016 je cena administrace zakázky ve výši 96.800 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 337/2016 - RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností RTS, a.s., se 

sídlem Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843. Předmětem smlouvy je výkon 
práv a povinností příkazce podle zákona na podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce - Městská sportovní hala v Kuřimi ve výši 96.800 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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9. Výběrové řízení MŠ Kuřim - Doplnění panikového zámku 
o přídavný el. zámek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  Doplnění panikového zámku o přídavný el. zámek (blokátor) 
Evidenční číslo v knize zakázek:  III-OI-2016-008 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Doplnění panikového zámku o přídavný el. zámek (blokátor)“. 
Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 27. 6. 2016 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 15. 7. 2016. Na výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 4 firmy. 
Před termínem podáním nabídek se tři účastníci omluvili a nabídku nepodali. Nakonec byla podána 
celkem jedna nabídka. 
Nabídka prošla kontrolou při otevírání obálek, dále bylo hodnotící komisí provedeno posouzení 
a hodnocení nabídky. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
 
Na základě zhodnocení získané nabídky je hodnotící komisí doporučena Radě města nabídka od 
společnosti KLÍČSERVIS s.r.o., se sídlem Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 04193920, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 343.122 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 338/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Doplnění panikového zámku o přídavný el. zámek (blokátor)“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností KLÍČSERVIS s.r.o., se sídlem Svitavská 
500/7, 678 01 Blansko, IČ 04193920, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 343.122 Kč vč. DPH. 

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

10. "II/386 Kuřim průtah - ul. Legionářská, rekonstrukce chodníků" - 
odlišný postup 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Při předcházející akci obdobného charakteru, tj. při rekonstrukci silnice II/385 Kuřim průtah jsme 
použili stejného projektanta jako vysoutěžila Správa a údržba silnic JMK a to projekční společnost IKA 
s.r.o. 
SÚS pro opravu silnice II/386 vysoutěžila opět společnost IKA Brno s.r.o. Protože při předcházející 
akci byla spolupráce s touto firmou na dobré úrovni, oslovili jsme ji také pro návazný projekt na opravu 
silnice II/386 a opravu ulice Zborovská. Dodávka obsahuje zpracování projektové dokumentace pro 
stavební povolení, dokumentace pro provedení stavby a inženýrskou činnost s autorským dozorem. 
Po vzájemných konzultacích byla dohodnuta cena 439.400 Kč bez DPH za projektové dokumentace 
pro územní řízení, stavební povolení a provedení stavby a za inženýrskou činnost. Výkon autorského 
dozoru bude fakturován dle skutečně prokázaných a odsouhlasených hodin á 480 Kč/hod. ve 
maximální výši 20.000 Kč bez DPH. 
S ohledem na výše uvedené a na výhodnost pokračování ve zpracování obou materiálů se stejným 
dodavatelem navrhujeme schválit pro pořízení projektové dokumentace na akci „II/386 Kuřim průtah - 
ul. Legionářská, rekonstrukce chodníků“ odlišný postup dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 8, odst. 3. 
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Částka ve výši za projektové dokumentace a autorský dozor ve výši 555.874 Kč vč. DPH bude 
čerpána z ORG 1 330 000 - Rekonstrukce ulic se SÚS JmK, Legionářská - související investice 
města. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – došlo ještě ke snížení ceny. 
 
Přijaté usnesení: 339/2016 - Rada města schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady 

města Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na 
zpracování projektové dokumentace pro DÚR, DSP, PDPS, IČ k akci "II/386 Kuřim 
průtah-ul. Legionářská, rekonstrukce chodníků“ společnosti IKA BRNO s.r.o., 
Antonínská 549/2, 602 00 Brno za cenu 413.000 bez DPH, tj. 499.730 Kč včetně 
DPH. 

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

11. Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 6. 2016. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2016 činily 112.643.939,49 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 99.072.556,31 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 13.571.383,18 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 46,54 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 
výrazně lépe, výběr je za 1. pololetí vyšší o téměř 7 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend 
z 1. čtvrtletí, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 26,95 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 21 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány 
z 48,54 %, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2q komplet 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá do materiálů uvádět srovnání s loňským rokem. 
 
Přijaté usnesení: 340/2016 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 6. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 13.571.383,18 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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12. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2015 do fondů ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2015 (dále 
ZVH) do fondu rezervního a odměn (vizte příloha A). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
Po zvážení předloženého návrhu a porovnání rozdělení ZVH na obou základních školách, navrhuji 
změnu v rozdělení ZVH do fondu rezervního a fondu odměn. 
 
ZVH ZŠT za rok 2015 je 159.916,49 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů:     Návrh ZŠT   Návrh město Kuřim 
        varianta č. 1      varianta č. 2 
 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    31.983,30 Kč     52.082,49 Kč 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  127.933,19 Kč   107.834,00 Kč 
 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2015: 
a) Fond rezervní      61.109,75 Kč 
b) Fond odměn     108.092,57 Kč 
 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH:     Návrh ZŠT   Návrh město Kuřim 
        varianta č. 1       varianta č. 2 
a) Fond rezervní      93.093,05 Kč   113.192,24 Kč 
b) Fond odměn     236.025,76 Kč   215.926,57 Kč 
 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého investičního fondu. 
Příspěvková organizace v roce 2015 požádala o posílení fondu investic převodem prostředků z fondu 
rezervního na nákup nového konvektomatu do školní jídelny. 
 
Přílohy: A - návrh na rozdělení ZVH 2015 
 
Přijaté usnesení: 341/2016 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2015 a jeho 
rozdělení do fondů podle varianty č. 2 dle zápisu. 

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

13. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 119.669 Kč 
(příloha A) na pokrytí akce: 
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Nákup 7 kusů keramických tabulí DUBNO v celkové hodnotě 98.900 Kč bez DPH (119.669 Kč 
s DPH). Cena jedné tabule je 12.700 Kč/ks bez DPH (18.669 Kč/ks s DPH). 
V poptávkovém řízení obdržela příspěvková organizace tři nabídky, z nichž byla vybrána společnost 
KOVO výrobní družstvo se sídlem Na Bílém potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, která 
nabídla nejvýhodnější cenu (příloha B). 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 11. 7. 2016 je 864.287,38 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 

B - nabídky tabule 
 
Přijaté usnesení: 342/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 119.669 Kč dle žádosti. 

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

14. Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 7. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 7. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 7/2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – na vědomí. 
D. Sukalovský – žádá OI, aby zajistil schůzku a dojednal s nimi dodání kvalitního projektu. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – doložit řešení dopravy (vč. parkování). 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 343/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 11. 7. 

2016 v bodech 1 a 3 a schvaluje bod 2 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

15. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 – ul. 
Legionářská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Přílohy: A - investiční záměr kanalizace 

B - situace kanalizace 
C - investiční záměr vodovod 
D - situace vodovodu 
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Přijaté usnesení: 344/2016 - RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Legionářská - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ a souhlasí se zahájením prací na zadávací 
dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební povolení. 

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

16. Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, ul. Legionářská - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2016-005 
 
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. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ladislav Ambrož 
2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský  2. Ing. Dagmar Ševčíková 
3. Stanislav Bartoš    3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Pavla Kubová   4. Ing. Libor Krejčík 
5. Ing. Pavel Cigánek 

 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 
1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 345/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 8:10 hodin. 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 21. 7. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 7. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Romana Gulkášová, bytem Kuřim a Anna Ivanová, bytem Kuřim – dohoda o postoupení 

práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 
 2A - dohoda o postoupení práv a povinností 
3 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 - záměr 
 3A - záměr 
4 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
5 PNS Grosso s.r.o. – ukončení nájemní smlouvy dohodou  
 5A - situace 
 5B - dohoda 
6 Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - výsledek VŘ 
 6A - nabídka 
7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 2 k SoD 
 7A - dodatek č. 2 
 7B - zpráva 
8 Příkazní smlouva s RTS, a.s. 
 8A - příkazní smlouva 
9 Výběrové řízení MŠ Kuřim - Doplnění panikového zámku o přídavný el. zámek 
 9A - protokol o otevírání obálek 
 9B - smlouva o dílo 
10 "II/386 Kuřim průtah - ul. Legionářská, rekonstrukce chodníků" - odlišný postup 
11 Výsledky hospodaření k 30. 6. 2016 
 11A - rozpočet - vyhodnocení 2q komplet 
12 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2015 do fondů ZŠ Tyršova 
 12A - návrh na rozdělení ZVH 2015 
13 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
 13A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 13B -  nabídky tabule 
14 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 7. 2016 
 14A - zápis z komise dopravy č. 7 2016 
15 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 – ul. Legionářská 
 15A - investiční záměr kanalizace 
 15B - situace kanalizace 
 15C - investiční záměr vodovod 
 15D - situace vodovodu 
16 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu 
 16A - výzva Kuřim Legionářská 
 16B - návrh smlouvy o dílo Kuřim Legionářská 


