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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 3/2017 konané dne 24. 1. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček, MSc. – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:20 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

2 Městská sportovní hala v Kuřimi - změna ÚR 

3 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 

4 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 

5 Žádost o bezplatné poskytnutí prostor 

6 Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 

7 Různé 

 
 
Na jednání se dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a S. Bartoš – vedoucí 
odboru investičního. 
 
 
 

1. Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
OMP žádá o vyčlenění finančních prostředků ve výši 200.000 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné 
investice“ na rekonstrukci nebytového prostoru č. 1116/9 v ul. Bezručova čtvrť (nyní provozovna 
masáží). 
OMP byla v roce 2016 vyčleněna na rekonstrukci zmíněného nebytového prostoru částka ve výši 
120.000 Kč. V rámci rekonstrukce prostoru byla koncem roku 2016 provedena rekonstrukce sociálního 
zařízení, byl zřízen sprchový kout, částečně byly provedeny sanační omítky, dále byla provedena 
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oprava omítek, vybourání zárubní a zazdění dveří do další části nebytového prostoru a na schodiště 
(mj. požadavek HZS na protipožární dveře místo stávajících dveří, proto byly dvoje dveře zazděny). 
V roce 2016 však nedošlo k vyčerpání vyčleněných peněz z důvodu nedodání faktur za provedené 
zednické a instalatérské práce (vyčerpáno bylo pouze 12.800 Kč). 
Na základě servisního záznamu od technika, který provedl kontrolu kotle, bude nutné v nejbližší době 
provést výměnu stávajícího kotle za kotel kondenzační vč. vložkování komína - dle nabídky, kterou má 
OMP k dispozici, bude tato výměna stát cca 60.000 Kč. Na jaře letošního roku bude provedena svislá 
izolace venkovního zdiva. 
 
Přijaté usnesení: 42/2017 - RM souhlasí s vyčleněním částky 200.000 Kč z ORG 1006 000 000 

„Drobné investice“ na financování rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. 
Bezručova čtvrť. 

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

2. Městská sportovní hala v Kuřimi - změna ÚR 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V projektu je navržena výstavba technické a dopravní infrastruktury sportovního areálu v Kuřimi. 
Sportovní areál bude tvořit sportovní hala, hokejová hala a venkovní multifunkční hřiště. Součástí 
lokality je rovněž i plánovaný hotel a stávající Wellness Kuřim vč. letního koupaliště. 
V rámci technické a dopravní infrastruktury jsou řešeny zpevněné plochy včetně centrálního 
parkoviště a veškeré rozvody inženýrských sítí. 
Pro nově řešenou infrastrukturu je potřeba požádat o změnu územního rozhodnutí u akce „Městská 
sportovní hala v Kuřimi“. Investoři sportovního areálu (město Kuřim, Sportovní díly, o.p.s. a Sport 
Hotel Kuřim s.r.o.) se vzájemně dohodli, že inženýrskou činnost pro vyřízení změny územního řízení 
zajistí na vlastní náklady Sportovní díly, o.p.s. Tuto činnost společnost objednala u společnosti Ateliér 
DPK, s.r.o. 
Právě pobíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí k zajištění změny 
územního rozhodnutí. 
Objekt sportovní haly, který se v současné době staví, nebyl předmětem zjišťovacího řízení EIA. 
Protože dnes již řešíme celý areál jako komplex, je celková výměra ploch větší než 1 ha, a proto bude 
tento záměr předmětem zjišťovacího řízení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na 
životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (EIA). 
Přílohou je cenová nabídka společnosti INVEK s.r.o. pro zpracování oznámení dle § 6 zákona 
č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů. 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu (článek 8 Odlišné postupy) provést přímý výběr zhotovitele Ateliér DPK 
s.r.o., která inženýrské činnosti zajišťuje a koordinuje. Zakázka bude tedy z důvodu návaznosti na 
inženýrskou činnost zadána přes společnost Ateliér DPK s.r.o., jejímž subdodavatelem bude 
společnost INVEK s.r.o. (vizte nabídka v příloze). 
Investoři sportovního areálu (město Kuřim, Sportovní díly, o.p.s. a investoři hotelu) se dohodli, že se 
na vypracování oznámení budou podílet každý 1/3 ceny. 
Akce bude hrazena z ORG 1163 000 000. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 43/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování oznámení dle § 6 
zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a schvaluje jako 
zhotovitele společnost Ateliér DPK s.r.o., Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, 
IČ 25348817, za cenu 37.107 Kč vč. DPH, tj. 1/3 celkových nákladů odpovídající 
podílu města Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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3. Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 44/2017 - RM schvaluje název a označení budovy městské sportovní haly 

"Městská sportovní hala Kuřim". 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem KÚ realizováno zadávací řízení na Dodávku počítačových sestav 
pro město Kuřim s ev. č. III-KÚ-2016-001. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 
500 tis. Kč z ORG 9062000000. Výzva k podání nabídky byla dne 16. 12. 2016 vyvěšena na úřední 
desce a zveřejněna na webových stránkách města. Současně bylo přímou výzvou obesláno 
6 kvalifikovaných dodavatelů. V průběhu zadávacího řízení byly zpracovány a rozeslány 3 dodatečné 
informace a zodpovězeny všechny doplňující otázky uchazečů. Nakonec bylo podáno celkem 
11 nabídek. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek (příloha A). Žádná z nabídek nebyla 
vyřazena. U 7 nabídek bylo komisí rozhodnuto o možnosti doplnění technických parametrů 
uchazečem. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je podrobně popsán v přiložené zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B a příloha C). Návrh kupní smlouvy je uveden jako 
(příloha D). 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnoticí komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti DILERIS, a.s., IČ 26828677, Novoveská 
1262/95, PSČ 709 00 Ostrava - Mariánské Hory v celkové hodnotě 394.849,62 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A – protokol o otevírání obálek 
 B – zpráva o posouzení 
 C – pomocná tabulka hodnocení 
 D – návrh kupní smlouvy 
 
Diskuse: 
J. Vlček – proč nevyhrála společnost s nejnižší nabídkou? 
D. Sukalovský – protože cena nebyla jediným kritériem. Je jím i cena servisu a další. 
 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Dodávka počítačových sestav pro 
město Kuřim ev. č. III-KÚ-2016-001“ a souhlasí s uzavřením Kupní smlouvy se 
společností DILERIS, a.s., se sídlem Novoveská 1262/95, 709 00 Ostrava - 
Mariánské Hory, IČ 26828677, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 394.849,62 Kč včetně DPH. 

 
 
 

5. Žádost o bezplatné poskytnutí prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 24. 1. 2017 byla doručena žádost mateřského a rodinného centra KuřiMaTa, z. s. o bezplatné 
poskytnutí prostor Klubu Kotelna za účelem konání dětského karnevalu dne 4. 3. 2017 (vizte žádost 
v příloze). 
 



 
 

 

4 

Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 45/2017 - RM schvaluje výpůjčku prostor Klubu Kotelna za účelem konání 

dětského karnevalu dne 4. 3. 2017 Mateřskému a rodinnému centru KuřiMaTa, 
z. s., se sídlem Farského 481/20, 664 34 Kuřim, IČ 22687467. 

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

6. Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Wellness Kuřim bude má záměr, na základě platného živnostenského oprávnění, provozovat část 
rekolaudované kanalizace a retenční nádrž v majetku města. Wellness Kuřim chce dosáhnout značné 
úspory na stočném a možnost vypouštět část bazénových vod přes RN do Kuřimky. 
Smlouva mezi městem a Wellness Kuřim o provozování této části kanalizace a RN bude sloužit jako 
jeden z podkladů v probíhajícím schvalovacím procesu (Povodí Moravy, JMK a Vodoprávní úřad 
města Kuřim). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – navrhuje nad tím dále jednat. 
D. Sukalovský – byl by rád, kdyby se materiál důkladněji připravil a projednal. Stahuje materiál 
z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování rekolaudované kanalizace mezi 

městem Kuřim a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 664 
34 Kuřim, IČ 29213380. 

 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 1. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
2 Městská sportovní hala v Kuřimi - změna ÚR 
 2A - cenová nabídka 
3 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
4 Výběrové řízení - Dodávka počítačových sestav III-KÚ-2016-001 

4A – protokol o otevírání obálek 
 4B – zpráva o posouzení 
 4C – pomocná tabulka hodnocení 
 4D – návrh kupní smlouvy 
5 Žádost o bezplatné poskytnutí prostor 
 5A - žádost 
6 Smlouva o provozování kanalizace ve sportovním areálu 
 6A - smlouva 


