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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2016 konané dne 29. 9. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 17:20 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Program: 
 

1 Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi - vyčlenění 
z ORG Drobné investice 

2 Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení 

3 Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - 
vyhodnocení 

4 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim - schválení ZŘ 

5 Zápis z mimořádné komise dopravy dne 26. 9. 2016 

6 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  

6/1 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku  

7 Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 

7/1 Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 

8 Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby Strategického rámce Místního 
akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023 

9 Různé 
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1. Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská 
a Tyršova v Kuřimi - vyčlenění z ORG Drobné investice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Ing. Eva Damcová ze společnosti Zahradní a krajinářská architektura s.r.o., zpracovala projektovou 
dokumentaci akce "Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi" 
spočívající v kácení a ošetření dřevin, výsadbě, založení trávníku a údržby výsadeb na 1 rok. 
Celková hodnota zakázky je 471.000 Kč bez DPH a doporučujeme Radě města vyčlenění této částky 
z ORG 1 006 000 000 Drobné investice. 
 
Přijaté usnesení: 421/2016 - RM schvaluje vyčlenění částky 570.000 Kč včetně DPH z ORG 1 006 

000 000 Drobné investice na akci "Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici 
Blanenská a Tyršova v Kuřimi". 

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

2. Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala 
v Kuřimi - vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
Jedná o zakázku v limitu nad 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 7. 9. 2016 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 23. 9. 2016. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 10 firem. 
Bylo podáno celkem devět nabídek. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. 
Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. 

Kritérium pro hodnocení nabídek: 

1. Celková nabídková cena činnosti TDI při provádění stavby - část A ................................ 90% 
2. Hodinová sazba za činnosti TDI při řešení reklamací po dobu záruky díla - část B  ........ 10% 

 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od konsorcia Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 
616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. 
DPH za činnosti TDI při provádění stavby (část A) a hodinovou sazbou 350 Kč/hod. bez DPH za 
činnosti TDI při řešení reklamací po dobu záruky díla (část B). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek TDI 

B - smlouvy o dílo TDI 
 
Přijaté usnesení: 422/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Výkon 
TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se 
sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější 
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nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. DPH za činnosti TDI při provádění 
stavby (část A) a hodinovou sazbou 350 Kč/hod. bez DPH za činnosti TDI při 
řešení reklamací po dobu záruky díla (část B). 

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

3. Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní 
hala v Kuřimi - vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2016-012 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala 
v Kuřimi“. Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 9. 9. 2016 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 26. 9. 2016. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 8 firem. 
Bylo podáno celkem 18 nabídek. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 83.490 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek BOZP 

B - příkazní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 423/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ a schvaluje 
uzavření příkazní smlouvy se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 
616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 83.490 Kč vč. DPH. 

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

4. Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim - schválení ZŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, OI předkládá ke schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim (ve směru Kuřim), na ulici 
Tyršova ve východním okraji zastavěné části města Kuřimi. Staveniště je určeno polohou silnice II/385 
před okružní křižovatkou na vjezdu do Kuřimi ve směru od obce Česká a polohou vybudované 
„Opěrné zdi Tyršova, Kuřim“ u parkoviště stavby „Obchodní prostory“. 
Předpokládané zahájení stavby: 1. 11. 2016. 
Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
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Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů hodnotící komise. 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2016 částku 2.100.000 Kč, 
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 1.520.400 Kč. 
 
Přílohy: A – výzva 
 B – návrh SoD 

C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 424/2016 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim“ a dále schvaluje výzvu k podání 
nabídky, návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky 
hodnotící komise. 

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

5. Zápis z mimořádné komise dopravy dne 26. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z mimořádného jednání komise dopravy ze dne 26. 
9. 2016. 
 
Přílohy: A – zápis  
 
Přijaté usnesení: 425/2016 - RM schvaluje příspěvek na nadstandardy IDS JMK pro rok 2017 ve 

výši 1.399.557 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Zdeněk Scholz, vlastník objektu občanské vybavenosti č. p. 1017 na ul. Legionářská, ve kterém je 
provozována restaurace „Taverna Casa Mia“ uzavřel s paní Martinou Bartoňovou nájemní smlouvu na 
uvedenou restauraci. 
Paní Bartoňová, bytem xxxxxxxxxxxx Šebrov - Kateřina, požádala město Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
, za účelem provozování letní zahrádky 

u restaurace „Taverna Casa Mia“ - vizte př. A. 
 
Rada města dne 24. 8 2016. schválila usnesením č. 377/2016 záměr na pronájem pozemku: 
377/2016 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
50 m

2
 za účelem využití jako letní zahrádky paní Martině Bartoňové, bytem xxxxxxxxxxx Šebrov - 

Kateřina, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m
2
/rok s roční 

valorizací od 30. 9. 2016. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
RM dne 21. 9. 2016 usnesením č. 398/2016 schválila pronájem pozemku: 
398/2016 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m2 za 
účelem využití jako letní zahrádky paní Martině Bartoňové, bytem xxxxxxxxxxx Šebrov - Kateřina, na 
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dobu neurčitou od 30. 9. 2016 s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m2/rok 
s roční valorizací od roku 2018. 
 
Dne 21. 9. v průběhu konání rady města byl na odbor majetkoprávní doručen e-mail, ve kterém paní 
Bartoňová žádá o snížení plochy nájmu z 50 m

2
 na 25 m

2
 s tím, že oplocení pozemku je odstraněno 

a pro provozování letní zahrádky je užíváno pouze 25 m
2
 - vizte př. B. Jelikož nájemní smlouva ještě 

není uzavřena, do 29. 9. 2016 je pozemek užíván na základě nájemní smlouvy na dobu určitou (50 
m

2
), doporučuje OMP zrušit usn. č. 398/2016 ze dne 21. 9. 2016 a schválit pronájem o výměře 25 m

2
. 

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C- smlouva 

 
Přijaté usnesení: 426/2016 - RM ruší usnesení č. 398/2016 ze dne 21. 9. 2016 ve věci pronájmu 

části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6/1. Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 427/2016 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 25 m
2
 za účelem využití jako letní zahrádky paní Martině Bartoňové, 

bytem xxxxxxxxxxxxxx Šebrov - Kateřina, na dobu neurčitou od 30. 9. 2016 
s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 305 Kč/m

2
/rok s roční valorizací. 

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

7. Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Obyvatelé Kuřimi - Podlesí upozorňují na fakt, že v této části města není žádná zpevněná plocha, kde 
by bylo možné učit nejmenší děti jezdit na kole, a tak je navrženo upravit provozní řád hřiště tak, aby 
nejmenší děti na dětských kolech měly s doprovodem dospělých na toto městské hřiště na Podlesí 
přístup povolen. Obava o poškození povrchu hřiště je v tomto případě nedůvodná. 
 
Přílohy: A - provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 
 
Přijaté usnesení: 428/2016 - RM ruší usnesení č. 586/2014 ze dne 5. 11. 2016 ve věci schválení 

provozního řádu pro veřejné hřiště s umělým povrchem - Podlesí. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7/1. Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 429/2016 - RM schvaluje provozní řád pro veřejné hřiště s umělým povrchem - 

Podlesí. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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8. Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby 
Strategického rámce Místního akčního plánu ORP Kuřim na období 
2016 - 2023 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Richard Mach, Mgr. Stanislav Plchot, Mgr. 
Lenka Slámová, Mgr. Hana Němcová a PaedDr. David Holman) 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány dlouhodobé investiční priority školských příspěvkových 
organizací pro období 2016 - 2023 a spolu s nimi i investiční priority města, které souvisí s jeho 
budoucím územním rozvojem. Tj. zejména s plánovaným zahájením I. etapy rozsáhlé bytové výstavby 
v lokalitě Záhoří (cca 2018 - 2019) vyvolávající potřebu dalšího rozšiřování kapacit školských zařízení 
v Kuřimi. 
Strategický rámec MAP ORP Kuřim (Místní akční plán obce s rozšířenou působností) bude 
projednáván Místní akční skupinou Brána Brněnska do konce října t. r. 
 
Přílohy: A - investiční priority 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje nyní materiál neprojednávat a počkat, až budou na jednání přítomni všichni 
členové rady města. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby Strategického 

rámce Místního akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM ve 17:37 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 9. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi - vyčlenění 

z ORG Drobné investice 
2 Výběrové řízení Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - vyhodnocení 
 2A - protokol o otevírání obálek TDI 
 2B - smlouva o výkonu TDI 
3 Výběrové řízení Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi - 

vyhodnocení 
 3A - protokol o otevírání obálek BOZP 
 3B - příkazní smlouva 
4 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim - schválení ZŘ 
 4A - výzva 
 4B - návrh SoD 
 4C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
5 Zápis z mimořádné komise dopravy dne 26. 9. 2016 
 5A - zápis 
6 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
6/1 Paní Bartoňová – žádost o pronájem pozemku 
7 Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 
 7A - Provozní řád hřiště Kuřim - Podlesí 
7/1 Provozní řád hřiště Kuřim – Podlesí 
8 Investiční priority v oblasti školství pro účely tvorby Strategického rámce Místního 

akčního plánu ORP Kuřim na období 2016 - 2023 
 8A - investiční priority 


