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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2016 konané dne 6. 9. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:50 hodin, přítomno 5 členů RM, RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2017 

2 PFM – SmartZone s.r.o. – vzdání se práva na náhradu škody 

3 Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 

4 Zrušení usnesení 

4/1 Zrušení usnesení 

5 Pověření vedoucí OMP 

6 Pověření Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“  

 
 
 

1. Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s. (dále jen“ OSI“), IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 
602 00 Brno, zast. Michalem Pummerem, ředitelem zaslal městu Kuřim návrh Smlouvy o spolupráci 
pro rok 2016, jejímž předmětem je především nákup silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 
2017 na Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty - sdruženými zadavateli 
(zejména obcemi/městy a jejich podřízenými organizacemi a institucemi vykonávajícími veřejnou 
správu a jejich podřízenými organizacemi), kteří s OSI rovněž uzavřeli či uzavřou smlouvu 
o spolupráci, a to za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo 
zemního plynu.  
 
Firma OSI realizuje nákup na komoditní burze prostřednictvím dohodce, který je oprávněn burzovní 
obchody zprostředkovávat. Projekt společných nákupů a tedy i činnost OSI je financován z grantů 
a dotací JMK. Město a jeho organizace by za zprostředkování burzovního obchodu hradily pouze 
odměnu dohodce + burzovní poplatky. Platí, že každý ze sdružených zadavatelů nese poměrnou část 
nákladů spojených s realizací zajištění výběru dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu, 
kterými jsou odměna dohodci a poplatky dle poplatkového řádu Burzy za uzavřený burzovní obchod 
na příslušném burzovním shromáždění, kdy tyto náklady budou maximálně činit 1,4% z celkového 
objemu uzavřeného burzovního obchodu na příslušném burzovním shromáždění + DPH v zákonné 
výši (tj. dosažená cena x předpokládané množství).  
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Dle vyjádření Ing. Jitky Pummerové z OSI se loni městu Kuřim podařilo: „uspořit“ u plynu cca 
155.000 Kč a u el. energie 136.000 Kč, celkem cca 291.000 Kč, úspory jsou vč. DPH. Jedná se 
o porovnání cen vysoutěžených na ČMKBK na rok 2016 s cenami na rok 2015 (jednotkové ceny).  
 
OMP v této souvislosti upozorňuje, že Wellness Kuřim s.r.o. zastoupené ing. Janem Sojkou bude pro 
příští rok nakupovat energie samostatně.  
 
Seznam odběrných míst v majetku města Kuřimi, které v případě schválení budou součástí 
„společného nákupu energií“ tvoří přílohu smlouvy. 
 
Dalšími subjekty provázanými na město Kuřim, které budou společně s ním v případě přijetí usnesení 
energie nakupovat, jsou: 
 

Centrum sociálních služeb Kuřim 

REGO s.r.o. 

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 

Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 

 
Přílohy: A - smlouva 
 
 
Přijaté usnesení: 388/2016 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s Organizačně správním 

institutem, o.p.s., IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 602 00 Brno ve 
věci Společného nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2017 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty. 

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

2. PFM – SmartZone s.r.o. – vzdání se práva na náhradu škody 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno požádala 
město Kuřim jako vlastníka pozemků p. č. 3049/1, 3050/2, 3050/3, 3050/4 a 3052/1 k. ú. Kuřim 
o souhlas k záměru výstavby „Výrobně skladovacího areálu - SmartZone“ na pozemku p. č. 3048 k. ú. 
Kuřim. Vzhledem k tomu, že se stavba bude nacházet ve vzdálenosti do 50 m od lesa, odborný lesní 
hospodář Ing. Klein souhlasil s výstavbou za podmínky, že se investor písemně zaváže nést veškerá 
rizika i případné škody v souvislosti s případným poškozením oplocení areálu padajícími větvemi nebo 
pádem stromu. 
 
OMP předkládá RM ke schválení dohodu, jejímž předmětem je v souladu s § 2897 zák. č. 89/2012 Sb. 
vzdání se práva domáhat se náhrady škody vzniklé na pozemku. Toto vzdání se práva musí být 
zapsáno do veřejného seznamu (katastr nemovitostí). 
 
Přílohy: A – situace, B - situace stavba, C – dohoda 
 
 
Přijaté usnesení: 389/16 - RM schvaluje uzavření Dohody o vzdání se práva na náhradu škody se 

společností PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 
612 00 Brno v souvislosti se stavbou „Výrobně skladovacího areálu - SmartZone“ 
na pozemku p. č. 3048 k. ú. Kuřim a současně uděluje s touto stavbou 
v ochranném pásmu lesa souhlas. Náklady spojené se zápisem dohody do 
veřejného seznamu uhradí PFM - SmartZone s.r.o. 

Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dle vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č. S1/2014/RM - Provádění inventarizace majetku 
a závazků města Kuřimi je předsedou ústřední inventarizační komise tajemník městského úřadu. 
Zahájení inventarizace pro rok 2016 je plánováno již na září 2016 a nový tajemník zatím není ve 
funkci. OMP tuto situaci konzultovalo s tajemnicí, která navrhla do této funkce vedoucího odboru 
finančního Ing. Aleše Varmužku.  
 
 
Přijaté usnesení: 390/2016 - RM jmenuje předsedou ústřední inventarizační komise vedoucího 

odboru finančního Ing. Aleše Varmužku. 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Rada města Kuřimi přijala následující usnesení: 
 
309/2010 ze dne 16. 6. 2010 
RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném 
znění rozhodování o uzavírání smluv ve věci pronájmu lůžek v mobilní buňce, umístěné na pozemku 
parc. č. 2758 k.ú. Kuřim do kompetence odboru majetkoprávního.  
 
75/2014 ze dne 19. 2. 2014 
RM svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění 
rozhodování o uzavírání krátkodobých nájemních smluv, jejichž předmětem bude nájem nebytových 
prostor v budově č. p. 902 (KD Kuřim) na pozemku p. č. 1808 k. ú. Kuřim do kompetence Odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Kuřim a pověřuje podpisem těchto smluv vedoucího Odboru 
majetkoprávního Městského úřadu Kuřim s účinností od 1. 3. 2014.  
 
Výše uvedená usnesení jsou již bezpředmětná a z tohoto důvodu je OMP doporučuje zrušit. 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 309/2010 ze dne 16. 6. 2010. 
Předkladatel stahuje materiály z jednání. 
 
 
 

4/1. Zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Návrh usnesení: RM ruší usnesení č. 75/2014 ze dne 19. 2. 2014. 
Předkladatel stahuje materiály z jednání. 
 
 
 

5. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V rámci správy nebytových prostor v majetku města svěřených vyřizuje OMP samostatně některé 
záležitosti s dodavateli energií (elektřina, plyn). Jedná se např. o změnu sazby distribuce, kterou OMP 
upravuje dle aktuální spotřeby, změnu zákazníka při uzavření a ukončení nájemního vztahu, apod. 
Vzhledem k tomu, že RM pověřila vedoucí OMP podepisováním smluv a souvisejících dokumentů 
s dodavateli energií týkající se obecních bytů (RM č. 193/2015 ze dne 8. 4. 2015), OMP doporučuje 
toto pověření rozšířit i na nebytové prostory. 
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Přijaté usnesení: RM pověřuje vedoucí Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim podepisováním 
veškerých dokumentů v souvislosti s odběrem el. energie a plynu v nebytových 
prostorách svěřených do správy OMP včetně uzavírání, změny a ukončování 
formulářových smluv. 

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

6. Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:   Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi 
Evidenční číslo v knize zakázek:   IV-OI-2016-007 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na službu na výkon 
technického dozoru investora (dále jen „TDI“) pro stavbu „Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
 
Výkon TDI zahrnuje činnosti: 

A. činnosti při provádění stavby 
B. činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla, účast na kontrolních prohlídkách ze 

strany poskytovatele dotace případně další součinnost požadovaná investorem v době 
záruky díla 

 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
zakázky malého rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřim 
S2/2015/RM, o zakázkách města a dále doporučuje schválit znění výzvy, zadávací dokumentaci k 
podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman  1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák   2.  Ing. Petr Ondrášek  
3. Ing. Dagmar Ševčíková  3.  Silvie Peřinová 
4. Ing. Renata Havlová   4.  Ing. Pavla Kubová 
5. Bartoš Stanislav   5.  Ing. Miluše Macková 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého rozsahu na 

stavební práce „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Předkladatel stahuje materiály z jednání. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 22:15 hod. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
V Kuřimi dne 6. 9. 2016 
Zapsala: Hana Koláčková 
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Materiály: 
1 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2017 
 1A - smlouva  
2 PFM – SmartZone s.r.o. – vzdání se práva na náhradu škody 
 2A -  situace 
 2B - stavba 
 2C - dohoda 
3 Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 
4 Zrušení usnesení 
4/1 Zrušení usnesení 
5 Pověření vedoucí OMP 
6 Zahájení VŘ na TDI stavby „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
 6A – výzva k podání nabídky 
 6B – smlouva  


