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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2016 konané dne 1. 11. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:24 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 AURILLA CZ s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. Bezručova 
čtvrť, Kuřim 

2 Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 1116/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

3 Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 

4 Smlouva o umístění reklamního panelu – Wellness Kuřim s.r.o. 

5 Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství - MŠ 
Zborovská 

6 Smlouva o vystoupení - cimbálová muzika Fjertůšek 

7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 3 k SoD 

8 Kuřim, ul. Legionářská I - změna rozsahu projektu, návrh dodatku č. 1 

9 Vnitřní směrnice č. S3/2016/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 

10 Dodatek č 2. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 
služeb č. 035557/16/OSV 

11 Zrušení VŘ na zakázku „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice 
Kuřim“ 
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1. AURILLA CZ s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 24. 8. 2016 svým usnesením č. 373/2016 schválila pořadí 
uchazečů o nájem nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi takto: 

1. AURILLA CZ s.r.o. 
2. BELLITEX fashion s.r.o. 

 
OMP nyní předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy se společností AURILLA CZ s.r.o. 
s účinností od 1. 12. 2016. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva - AURILLA CZ 
 
Přijaté usnesení: 462/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

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, se společností 
AURILLA CZ s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Brno, PSČ 602 00, IČ 02480956, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování lékárny a prodejny 

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

2. Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 14. 6. 2016 toto usnesení: 
259/2016 
RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 69,39 m

2
, 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který 
je součástí pozemku parc. č. 2131/2, 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. 65 Kč/m

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

 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 1. 8. 2016. Ve stanoveném termínu byla předložena 
jedna nabídka, a to nabídka paní Blanky Žáčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, 
IČ 87386569. Paní Žáčková by prostor využívala jako prostor pro poskytování masérských 
a regeneračních služeb včetně meditací a poradenské činnosti, nabídla nájemné dle záměru, tj. 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

V dohledné době začne rekonstrukce nebytového prostoru ze strany města - zejména rekonstrukce 
sociálního zařízení a zřízení sprchového koutu, oprava omítek, vybourání zárubní a zazdění dveří do 
další části nebytového prostoru a na schodiště domu (mj. požadavek HZS na protipožární dveře místo 
stávajících dveří, proto budou dvoje dveře zazděny). 
 
OMP nyní předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Blankou Žáčkovou s účinností 
od 1. 12. 2016. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
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Na jednání se dostavil v 20:30 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – v tomto nebytovém prostoru by se měly provést sanační práce, myslí si, že to do prosince 
nestihnou. 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem 

nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 69,39 m
2
, umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který je 
součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní Blankou 
Žáčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34, IČ 87386569, na 
dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování masérských 

a regeneračních služeb. 
 
 
 

3. Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě uzavřené smlouvy č. 2014/O/0064 včetně dodatků je umístěn 1 ks reklamní plochy 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května (restaurace La Bocca). Pan Pavel 
Synek podal za společnost SteSy Corporation, s.r.o. žádost o prodloužení termínu umístění reklamy 
na dobu neurčitou. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za užití plochy 400 Kč/1 pole/měsíc. 
Celková cena dle této sazby činí 5.808 Kč/rok (vč. DPH). Částka bude valorizována, když součet 
inflačních koeficientů za předcházející léta přesáhne 5 %. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 463/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřimi, se společností SteSy Corporation, s.r.o., se sídlem 664 24 
Drásov 318, IČ 28336453. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude 
umístěna na nám. 1. května na dobu neurčitou za cenu 5.808 Kč/rok. 

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

4. Smlouva o umístění reklamního panelu – Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Předkládáme RM smlouvu o umístění reklamních panelů společnosti Wellness Kuřim s.r.o. na 4 
samostatných sloupcích v majetku města Kuřimi. Reklamní zařízení se nachází u světelné křižovatky 
na nám. 1. května na pozemku parc. č. 4236 a 431 vše v k. ú. Kuřim. 
Na základě dohody za umístění dvou oboustranných panelů o velikosti 115x200 cm a dvou 
oboustranných panelů o velikosti 115x80 cm činí celková úhrada 6.000 Kč/rok (bez DPH), smlouva se 
uzavírá na dobu neurčitou. 
 
Přílohy: A - reklamní (navigační) panely 
 
Přijaté usnesení: 464/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního panelu 

v Kuřimi, se společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082/2, 
664 34 Kuřim, IČ 29213380. Reklamní panely v počtu 2 ks o velikosti 115x200 cm 
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a 2 ks o velikosti 115x80 cm budou umístěny na reklamním zařízení u světelné 
křižovatky na nám.1.května na pozemku parc. č. 4236 a 431 vše v k. ú. Kuřim na 
dobu neurčitou za cenu 7.260 Kč/rok. 

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

5. Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy 
o partnerství - MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala zřizovatele o udělení souhlasu s uzavřením smlouvy o partnerství 
s Jihomoravským krajem, jako příjemcem dotace z Operačního programu potravinové a materiální 
pomoci, který vyhlásilo MPSV ČR. Z projektu s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji“ budou partnerským školám poskytovány 
finanční prostředky na stravování dětí a žáků ze sociálně slabých rodin, které pobírají příspěvek na 
živobytí. Mateřská škola Kuřim se do projektu přihlásila a byla vybrána JMK, jako partner (vizte přílohy 
A, B). 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 

B - souhlas zřizovatele 
 
Přijaté usnesení: 465/2016 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o partnerství s finančním 

příspěvkem mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací, sídlo Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako 
partnerem a Jihomoravským krajem, sídlo Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 
IČ 70888337, jako příjemcem dotace dle žádosti. 

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

6. Smlouva o vystoupení - cimbálová muzika Fjertůšek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána smlouva o vystoupení Cimbálové muziky Fjertůšek na akci "Svátek 
vína" dne 12. 11. 2016. Celková cena za vystoupení činí 6.500 Kč. 
Hrazeno z ORG 9004 00 00 00. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - repertoárový list 
 
Přijaté usnesení: 466/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vystoupení Cimbálové muziky 

Fjertůšek, zastoupená Miroslavem Ročákem, xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, za 
cenu 6.500 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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7. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 3 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. 3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
- ZL č. 13 Vypuštění dveří do m. č. 2.10 - v učebně ve 2NP místnost 2.10 budou vypuštěny druhé 

dveře a vitrína. Otvory budou zazděny a omítnuty. 
Vícepráce    7.243,52 Kč bez DPH. 
Méněpráce -64.671,03 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 14 Provedení přeložky do stávajícího pilíře s rozvaděčem - stávající vedení přívodu 

elektroinstalace do rozvaděče hřiště se nachází pod nově realizovanou stavbou a je v kolizi 
s pilotami, kabel je nutno přeložit, délka kabelu 25m. Trasu kabelu nebylo možné předvídat. 
Vícepráce  20.734,21 Kč bez DPH. 

 

- ZL č. 15 Provedení Total Stop - PD silnoproudu nebyla v souladu s požadavky Požárně 
bezpečnostního řešení stavby, je nutno doplnit tlačítko total stop do zádveří 1NP, vč. doplnění 
nehořlavé kabeláže. 
Vícepráce  13.510,39 Kč bez DPH. 
Méněpráce     -150,00 Kč bez DPH. 

 

- ZL č. 16 Úprava odtokových žlábků ve sprchách - dle technologického předpisu výrobce 
povlakových krytin je nutná úprava polohy sprchových odtokových žlabů. Žlaby budou odsunuty 
od stěny o 10 cm, aby bylo možno provést lemování žlabů podlahovinou ze všech stran 
a napojení podlahoviny na stěnu. Dále je nutné doplnit tvarovky odpadu. 

Vícepráce  1.756,33 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 17 Obklady stěn - doplnění chybějících obkladů a dlažeb v sociálním zázemí, nesoulad 

mezi PD a rozpočtem. Dle rozpočtu 384,69m2, skutečnost 431,11m2 = rozdíl 46,42m2. 
Vícepráce  27.083,28 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 18 Provedení podlahových krabic v učebnách - doplnění propojení projektoru interaktivní 

tabule do katedry učitele - v 6 třídách, v PD nebylo řešeno. 
Vícepráce  36.095,54 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 19 Doplnění tras elektro ve stávající budově - z důvodů velkého množství stávajících 

silnoproudých rozvodů v podhledu ve stávající ZŠ je nutné pro protažení nových kabelů provést 
montážní otvory do podhledu a poté je uvést podhled do původního stavu. Dále v montážních 
lištách slaboproudých rozvodů ve stávající budově, nebyl dostatek místa pro uložení nových 
kabelů, tak jak uvažovala PD. Je nutné zřídit samostatný kabelový žlab. 
Vícepráce  29.840,83 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 20 Záměna systému videovrátného za IP verzi - systém videovrátného (XtendLan), který 

je provozován na stávající budově školy a měl být dle PD instalován i v novostavbě, 
v posledních měsících ukončil výrobu prvků umožňujících propojení stávajících a nových 
rozvodů. Rozvody z původní PD musí být nahrazeny rozvody kompatibilními se stávajícími. 
Vícepráce  85.458,69 Kč bez DPH. 
Méněpráce -55.162,40 Kč bez DPH. 
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- ZL č. 21 Doplnění videovrátného ke dveřím H 13 - PD neobsahovala komplexní zajištění všech 
vstupních dveří videovrátným - chybí u vstupních dveří na hřiště. 
Vícepráce  33.671,67 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 22 Příprava kabeláže k protipožárním dveřím - doplnění kabeláže propojení protipožárních 

dveří a kouřových čidel. PD propojení neobsahovala. 
Vícepráce    1.518 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 24 Přidání izolace 400 mm v průjezdu - kvůli rozdílným tl. spirolů vzniká vyšší podhled 

a nedostatečné krytí rozvodů vody a UT tepelnou izolací v části stropu nad průjezdem. Změnou 
tl. izolace z 300mm na 400mm bude zajištěna dostatečná tl. tepelné izolace. 
Vícepráce  44.644,96 Kč bez DPH. 
Méněpráce -26.069,28 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 25 Překrytí styků různých materiálů perlinkou do tmelu, interiér, exteriér - z důvodu 

dodržení technologických postupů budou veškeré styky různých materiálů překryty perlinkou do 
tmelu. V místech betonů bude vytvořen adhézní můstek. Nebylo zahrnuto ve výkazu výměr 
v plném rozsahu. 
Vícepráce 82.885,02 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 26 Úprava výtahové šachty - v PD nebylo řešeno zapravení stěn výtahové šachty. Při 

pohledu ze strany je vidět skladba podlahové kce chodby. 
Vícepráce 1.139,36 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 27 Přesunutí rozvaděče v chodbě - pro hlavní rozvaděč novostavby je nutné použít větší 

skříňku rozvaděče, která po zvětšení koliduje s tělesem ústředního topení. Rozvaděč bude 
přesunut z chodby 1NP do zádveří, cca 2m. 
Vícepráce 1.117,25 Kč bez DPH. 

 
- ZL č. 28 Úprava instalace ve stávající části m.č. 2.14, 2.15 - v PD nebyla zohledněna úprava 

elektroinstalací ve stávající budově. Ve stávajících místnostech - m.č. 2.14 kabinet a 2.15 
propojovací chodba budou provedeny nové zásuvkové a světelné rozvody. 
Vícepráce 15.642,44 Kč bez DPH. 

 

Celková výše víceprací  404.128,99 Kč bez DPH, tj.  488.996,08 Kč vč. DPH 
Celková výše méněprací -147.840,21 Kč bez DPH, tj. -178.886,65 Kč vč. DPH 
Celkem    256.288,78 Kč bez DPH, tj.  310.109,43 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD         Dod. č. 1   Dod. č. 2  
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 
 
Návrh nově sjednané ceny: Dod. č. 3   
Cena celkem bez DPH  30.510.350,55 Kč 
DPH      6.407.173,14 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  36.917.523,69 Kč 
 
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. 
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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. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 

B - zpráva 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – byla doručena žádost PKS o prodloužení termínu ukončení do 5. 12. 2016. Máme asi 40 
změn (např. 8 dní omezení provozu, protože vyskakoval hlavní jistič apod.) Prasklo topení a zateklo 
do podlah, vysrážela se pára v panelech na stropě – naplno běží vysoušeče. Navrhuje prodloužení 
o 14 dní. 
 
Přijaté usnesení: 467/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 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 navýšení ceny díla o 310.109,42 Kč 
vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Přijaté usnesení: 468/2016 - RM schvaluje s uzavřením Dodatku č. 4 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, spočívající ve změně termínu dokončení díla do 5. 12. 
2016. 

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

8. Kuřim, ul. Legionářská I - změna rozsahu projektu, návrh dodatku 
č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-005 
 

Na základě jednání se Správou a údržbou silnic Jihomoravského Kraje (SÚS JmK) dne 19. 9. 2016 se 
zvětšuje plánovaný rozsah zásahu do komunikace II/386 v ul. Legionářská v rámci rekonstrukce 
kanalizace, vodovodu a přípojek.  Z toho vyplynula potřeba rozšíření projektové dokumentace pro akci 
„Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ o stavební objekt „Obnova 
komunikace II/386“, což zahrnuje: 

· obnovu vozovky do původního stavu v plné skladbě, a to v úseku Legionářská 271/41 po ul. 
Smetanova v celé šířce vozovky; 

· v úseku ul. Smetanova po bytový dům v Bezručově čtvrti č. p. 847 v plné skladbě v polovině 
šířky vozovky (jeden jízdní pruh); 

· změna rozsahu zapravení rýh ve vozovce po výstavbě domovních přípojek a rýh po napojení 
přilehlých ulic ve zbylé části vozovky plánované rekonstrukce inženýrských sítí; 

· odvodnění řešeného rozsahu vozovky včetně napojení dešťových vpustí do kanalizace. 
Obnova chodníků zůstává dle původní smlouvy o dílo. 
 
SÚS JmK na rekonstrukci kanalizace a vodovodu v ul. Legionářská hodlá navázat obnovou obrusné 
protihlukové vrstvy komunikace v ul. Legionářská v úseku od nám. 1. května po nám. Osvobození 
a v dalších etapách i v ul. Blanenská a v úseku nám. Osvobození. 
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Příprava projektové dokumentace: 
 
Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, 
spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější 
nabídkovou cenu za 1.692.000 Kč bez DPH (tj. 2.047.320 Kč vč. DPH). Dne 3. 8. 2016 byla smlouva 
oboustranně podepsána. 
 
Dne 21. 10. 2016 zaslala společnost PROVO, spol. s r.o. návrh dodatku č. 1 na zpracování celé 
projektové dokumentace s cenovou nabídkou za 1.998.500 Kč bez DPH, tj. 2.418.185 vč. DPH 
(navýšení částky za stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ o 306.500 Kč bez DPH, tj. 
370.865 Kč vč. DPH). 
 
Předběžný propočet nákladů na realizaci rekonstrukce inženýrských sítí dle investičního záměru 
zpracovaného spol. Brněnské vodárny a kanalizace a na obnovu komunikace dle předběžného 
propočtu: 
 

· na rekonstrukci kanalizace + vodovodu, vč. projektové přípravy, autorského dozoru a rezerv, 
a to bez zapravení rýh a obnovy komunikace dle požadavků SÚS JmK   
42.362.100 Kč vč. DPH (tj. 35.010.000 Kč + DPH); 

· na obnovu komunikace II/386, včetně projektové dokumentace a autorského dozoru  
(9.825.200 Kč vč. DPH + 370.865 Kč vč. DPH + 24.200 Kč vč. DPH) 
10.220.265 Kč vč. DPH (tj. 8.446.500 Kč + DPH); 

 
Celkové náklady za investici se předběžně pohybují ve výši cca 52.600.000 Kč vč. DPH, a to vč. 
projektové přípravy, realizace, autorského dozoru a rezervy. Část nákladů spojená s investicí do 
pronajímané infrastruktury bude následně uplatněna jako nadměrný odpočet DPH.  
 
Návrh nově sjednané ceny: 

Cena díla dle SoD   1.692.000 Kč bez DPH  2.047.320 Kč vč. DPH 

Cena díla dle Dodatku č. 1  1.998.500 Kč bez DPH  2.418.185 Kč vč. DPH 

 

Vícenáklady ve výši 370 865 Kč vč. DPH budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „ Projekční příprava 
kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 návrh spol. PROVO, opravené 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 469/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r. o., se sídlem Hudcova 76, 612 00 
Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“, spočívající v rozšíření projektové dokumentace o stavební 
objekt „Obnova komunikace II/386“ za celkové náklady ve výši 2.418.185 Kč 
vč. DPH. 

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

9. Vnitřní směrnice č. S3/2016/RM Zpracování, evidence 
a uveřejňování smluv 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dne 24. 8. 2016 schválila Rada města Kuřimi usn. č. 367/2016 Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S2/2016/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. Součástí této směrnice je v článku II., 
odst. 2, písm. k uvedeno znění závěrečného ustanovení, které má být zakomponováno do textu 
uzavíraných smluv, týkající se povinnosti uveřejnit smlouvu v registru smluv oběma smluvními 
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stranami. Tato povinnost byla do směrnice vložena z důvodu opatrnosti nad rámec zákona pro 
případy, kdyby město Kuřim smlouvu neuveřejnilo a smlouva by se stala neplatnou. Ze zákona musí 
smlouvu uveřejnit povinný subjekt (město Kuřim), ostatní smluvní strany uveřejnit mohou. Na tuto 
novou povinnost ovšem začali reagovat smluvní partneři města Kuřimi, kteří nejsou povinnými 
subjekty, a to z důvodu nepřiměřené zátěže. Proto OMP navrhuje toto ustanovení ve směrnici změnit, 
vizte návrh nové směrnice S3/2016/RM. Zároveň byly ve směrnici upraveny a doplněny výjimky 
z evidence a uveřejnění některých smluv, jejichž uveřejnění zákon nevyžaduje a v případě 
uveřejňování by znamenaly velkou administrativní zátěž. 
 
Přílohy: A – směrnice 
 
Přijaté usnesení: 470/2016 - RM schvaluje Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S3/2016/RM, 

Zpracování, evidence a uveřejňování smluv. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Dodatek č 2. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na 
poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Dodatku č. 2 ke 
Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV pro rok 
2016. Jedná se o dofinancování pečovatelské služby. Dodatek č. 2 byl schválen Zastupitelstvem 
Jihomoravského kraje v souladu s ustanovením § 37 zákona č.129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů, na 28. zasedání konaném dne 22. 9. 2016 usnesením č. 2869/16/Z28. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na dofinancování Pečovatelské služby, s názvem Pečovatelská služba, 
dům s pečovatelskou službou, ID 6989675 a to k úhradě uznatelných nákladů tj. platy a na jejich 
navýšení ve výši 422.000 Kč. Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim. 
Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních služeb Kuřim. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 471/2016 - RM souhlasí s podpisem Dodatku č. 2 smlouvy o poskytnutí finanční 

podpory na poskytování sociálních služeb č. 035557/16/OSV k poskytnutí účelové 
finanční podpory formou dofinancování uznatelných nákladů tj. na platy a jejich 
navýšení ve výši 422.000 Kč pro pečovatelskou službu Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 

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

11. Zrušení VŘ na zakázku „Protipožární prosklené dveře do CHÚC 
v objektu radnice Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2016-013 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  ORG 1242 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice 
Kuřim“. Předmětem díla je provedení výměny 3 ks stávajících plných protipožárních dveří do prostoru 
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chráněné únikové cesty typu A (chodby) v 1NP a 2 NP za nové prosklené protipožární dveře s požární 
odolností EI 30DP1. 
 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 6 potencionálním dodavatelům a uveřejněna na profilu 
zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 1. 11. 2016 nebyla podána žádná nabídka. 
Hodnotící komise doporučuje Radě města Kuřimi zrušit zadávací řízení. 
 
Přijaté usnesení: 472/2016 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 1. 11. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 AURILLA CZ s.r.o. – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. Bezručova 

čtvrť, Kuřim 
 1A - nájemní smlouva 
2 Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 1116/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
 2A - nájemní smlouva 
3 Smlouva o umístění reklamní plochy – SteSy Corporation, s.r.o. 
 3A - smlouva 
4 Smlouva o umístění reklamního panelu – Wellness Kuřim s.r.o. 



 
 

 

11 

 4A - smlouva 
5 Žádost o udělení souhlasu zřizovatele s uzavřením smlouvy o partnerství - MŠ 

Zborovská 
 5A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 
 5B - souhlas zřizovatele 
6 Smlouva o vystoupení - cimbálová muzika Fjertůšek 
 6A - smlouva 
 6B - repertoárový list 
7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 3 k SoD 
 7A - dodatek č. 3 
 7B - zpráva 
8 Kuřim, ul. Legionářská I - změna rozsahu projektu, návrh dodatku č. 1 
 8A - návrh dodatku 
 8B - situace 
9 Vnitřní směrnice č. S3/2016/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv 
 9A - směrnice 
10 Dodatek č 2. ke Smlouvě o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních 

služeb č. 035557/16/OSV 
 10A - dodatek č. 2 
11 Zrušení VŘ na zakázku „Protipožární prosklené dveře do CHÚC v objektu radnice 

Kuřim“ 
 11A - protokol o otevírání obálek 


