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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 8/2017 konané dne 3. 3. 2017 
 
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, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 8:32 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení dodatku 

2 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – Ivo Bauer 

3 AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, nebytový prostor č. 844/9 - 
záměr 

3/1 AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, nebytový prostor č. 844/9 - 
záměr 

4 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 

5 Nová smlouva nahrazující dodatek č. 4 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN 
online 

6 Administrace veřejné zakázky - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 

7 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 
realizace 

7/1 Kuřim, varovný, předpovědní a výstražný systém – zpracování digitálního povodňového 
plánu 

8 Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim 

9 Různé 

 
 
 
 



 
 

 

2 

1. PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení dodatku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic pro rok 2017. 
 
V r. 2016 byla zpracována projektová dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) 
a v současné době probíhá územní řízení na stavbu mostu. 
Zhotovitel PD byl vybrán v zadávacím řízení na zhotovitele DUR s opcí na zpracování dokumentace 
pro vydání stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSP 
+ PDPS). Opce umožňuje zadavateli využít opčního práva a zadat 2. etapu plnění zakázky vybranému 
uchazeči v jednacím řízení bez uveřejnění, pokud cena plnění odpovídající opčnímu právu bez DPH 
nepřesáhne o více než 40 % cenu stanovenou pro využití opčního práva v této výzvě. 
Předpokládanou hodnotu zakázky při využití opčního práva zadavatel ve výzvě stanovil na 280.000 Kč 
bez DPH, předmět opčního práva vymezil ve výzvě. 
V rámci jednacího řízení bez uveřejnění byl zhotovitel DUR vyzván k předložení nabídky na 
zpracování DSP + PDPS. Zhotovitel předložil cenovou nabídku s podrobnou kalkulací. Základní 
projektové práce podle nabídky činí 280.000 Kč bez DPH, PD přeložky inženýrských sítí podle 
požadavků jejich správců, vyplývajících z vyjádření k DUR, zhotovitel kalkuluje ve výši 80.000 Kč. 
Celková cena PD dle nabídky je 360.000 Kč bez DPH, tj. 435.600 Kč vč. DPH. Předložená nabídka 
vyhovuje podmínkám pro využití opčního práva a je výrazně nižší v porovnání se stanovením ceny 
podle Sazebníku cen projektových prací UNIKA. 
 
OI doporučuje radě města schválení dodatku č. 1 k SOD č. 2015/D/0088, jehož předmětem je 
zpracování  DSP+PDPS na stavbu Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi, na základě 
projednání cenové nabídky zhotovitele v jednacím řízení bez uveřejnění, a přidělení zakázky 
společnosti Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - návrh dodatku 
C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
D – usnesení RM 09 2016 dne 6. 4. 2016 

 
Přijaté usnesení: 100/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo č. 2015/D/0088 

na zakázku „PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ se společností 
Rušar mosty, s.r.o., Majdalenky 19, 638 00 Brno, IČ 29362393, která předložila 
nabídku v hodnotě 435.600 Kč vč. DPH. 

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

2. Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – Ivo Bauer 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Ivo Bauer požádal o umístění 1 ks reklamního banneru na silniční zábradlí na nám. 1. května 
z důvodu propagace realitní kanceláře RE/MAX Magnum. Reklamní banner žádá umístit od 6. 3. 2017 
do 31. 12. 2017. Celková cena za umístění 4.759,33 Kč (vč. DPH) je stanovena dle usnesení RM 
č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 (400 Kč/1 pole/1 měsíc). 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 101/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí s Ivo Bauerem, se sídlem Na Loučkách 1221/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 75856093. Umístění reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole na nám. 
1. května od 6. 3. 2017 do 31. 12. 2017 za celkovou cenu 4.759,33 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
nebytový prostor 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
 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. Jedná se 
o obchodní prostor na náměstí Osvobození. 
 
Nájemcem tohoto nebytového prostoru je na základě nájemní smlouvy č. 2016/O/0065 ze dne 1. 12. 
2016 společnost AURILLA CZ s.r.o, se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 02480956. 
Dne 27. 2. 2017 požádala jednatelka společnosti, paní Bc. Pavla Dvořáková, DiS., o ukončení 
nájemní smlouvy dohodou ke dni 28. 2. 2017. Jako důvod ukončení nájemní smlouvy uvádí paní 
Dvořáková dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav, který neumožňuje pokračování v podnikání. 
 
OMP doporučuje se společností AURILLA CZ s.r.o. dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřít, a to 
k nejbližšímu možnému termínu. Současně OMP předkládá ke schválení záměr na pronájem 
předmětného nebytového prostoru formou veřejné soutěže. Záměr hodlá OMP zveřejnit mj. i na 
realitním serveru stejně jako v loňském roce. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 102/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2016/O/0065, jejímž 

předmětem je nájem nebytového prostoru č. 844/9 umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim se společností 
AURILLA CZ s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 02480956, 
dohodou ke dni 3. 3. 2017. 

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

3/1. AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
nebytový prostor č. 844/9 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - záměr 
 
Přijaté usnesení: 103/2017 - 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, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

4. Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Iva Mazálková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim byla do 31. 12. 2016 nájemcem obecního 
bytu č. 892/1 (sociální bydlení), 1+kk, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 
893, 1172, 1173 v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
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Paní Mazálková požádala v prosinci 2016 o prodloužení nájemní smlouvy. Vzhledem k dluhu, který na 
bytě vázl, jí nebyla nájemní smlouva prodloužena. Paní Mazálková požádala o uzavření splátkového 
kalendáře, kterým bude dlužné nájemné uhrazeno (usn. RM č. 33/2017 ze dne 18. 1. 2017). První 
splátka již byla uhrazena. V lednu 2017 zajistil OSVP paní Mazálkové ubytování v azylovém domě, ta 
však azylový dům odmítla a přestěhovala se ke svému partnerovi, kde však bydlení ukončila. 
Paní Mazálková, která má v péči nezl. syna Nikolase, je však nyní v tíživé sociální situaci a bez 
trvalého bydlení. OSVP žádá RM o projednání možnosti paní Mazálkovou opět ubytovat v sociálním 
bydlení a o uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 892/1 v ul. Tišnovská. Paní Mazálková se zavazuje, že 
bude řádně a včas hradit nájemné vč. paušálního poplatku za služby a současně bude splácet 
uzavřený splátkový kalendář. OMP doporučuje nájemní smlouvu uzavřít, avšak nájemní smlouva bude 
uzavírána na dobu určitou tří měsíců. 
 
Přijaté usnesení: 104/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivou Mazálkovou, 

trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxxxxxx, jejímž předmětem je nájem bytu č. 892/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173 
v ul. Tišnovská, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
na dobu určitou od 6. 3. 2017 do 31. 5. 2017 s možností prolongace za nájemné ve 
výši 56 Kč/m

2
/měs. + paušální poplatek za služby. 

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

5. Nová smlouva nahrazující dodatek č. 4 ke smlouvě 2013D0105 - 
prodloužení ČSN online 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Odboru stavebnímu a vodoprávnímu byl zřízen na základě usnesení č. 712/13 a příslušné smlouvy 
přístup k českým technickým normám v elektronické podobě (ČSN), prostřednictvím internetové 
aplikace - systému „ČSN online“. Přístup využívá také Odbor dopravy v prohlížecím režimu. Celková 
roční cena přístupu k tomuto informačnímu systému činí 11.000 Kč vč. DPH. Důvodem používání 
tohoto online přístupu je finanční úspora vzhledem k ceně jednotlivě zakupovaných norem. Smlouva 
č. 2013D0105 je dle příslušné vyhlášky uzavřena na dobu určitou s platností po dobu 12 měsíců, 
standardně by se smlouva prodlužovala dodatkem č. 4 k této smlouvě, kterým by se prodlužovala 
platnost smlouvy na dalších 12 měsíců, ostatní ustanovení smlouvy zůstávaly nezměněny. Od 1. 9. 
2016 dochází ke změně způsobu sjednání smlouvy formou využití elektronických postupů, tento 
postup vygeneroval stávajícím zákazníkům novou smlouvu s novým číslem. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - nová smlouva nahrazující dodatek č. 4 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
 
Přijaté usnesení: 105/2017 - RM schvaluje uzavření nové smlouvy nahrazující dodatek č. 4 ke 

smlouvě 2013D0105 o poskytování přístupu k ČSN ve formátu PDF 
prostřednictvím služby „ČSN online“, který prodlužuje danou smlouvu na další 
období 12 měsíců s organizační složkou státu - Úřadem pro technickou 
normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví, se sídlem Gorazdova 24, 128 01 
Praha 2, IČ 48135267, za roční cenu 11.000 Kč. 

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



 
 

 

5 

6. Administrace veřejné zakázky - varovný, předpovědní a výstražný 
systém v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválit uzavření příkazní smlouvy se společností STILT 
PROJEKT s.r.o., IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, ve výši 31.460 Kč vč. 
DPH (26.000 Kč bez DPH). 
Příkazník v rámci své obchodní činnosti provede a zajistí přípravu veškeré dokumentace, včetně 
vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě 
varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ (zadávané v zjednodušeném podlimitním řízení 
dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, zakázka na dodávku). 
Projekt je rozdělen na dvě části, a to na modernizaci a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému (2.741.568 Kč bez DPH; t. j. 3.317.297 Kč vč. DPH) a na zpracování 
digitálního povodňového plánu (136.500 Kč bez DPH; t. j. 165.165 Kč vč. DPH). 
Příkazník je povinen se při plnění předmětu této smlouvy řídit pravidly pro zadávání zakázek v rámci 
podmínek pro poskytnutí finanční podpory, ze které je veřejná zakázka spolufinancována. 
 
Příprava veškeré dokumentace, včetně vyhlášení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace 
modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na základě uzavřené 
příkazní smlouvy bude hrazeno z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného 
systému“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 106/2017 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností STILT 

PROJEKT s.r.o., IČ 2862294, se sídlem Dluhonská 1350/43, 750 02 Přerov, 
v rámci přípravy veškeré dokumentace včetně vyhlášení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele pro projekt: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, 
předpovědního a výstražného systému na lokální úrovni, včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 31.460 Kč vč. DPH. 

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

7. Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního 
a výstražného systému - realizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“. 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-001 
 
Zakázka je rozdělena na dvě části: 
 
1. Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému.  

Předpokládaná hodnota   2.741.568 Kč bez DPH 
 
2. Zpracování digitálního povodňového plánu 

Předpokládaná hodnota      136.500 Kč bez DPH 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
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systému“ podle zákona o zadávání veřejných zakázek. Jedná se o zadávací řízení podlimitní na 
dodávku, služby a s nimi související stavební práce veřejné zakázky města Kuřimi smluvně 
zastoupené společností STILT PROJEKT s.r.o., IČ 2862294. 
 
Část 1.: Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému 
 
Účelem projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro 
město Kuřim. Systém bude ozvučovat město v případě vzniku povodní pomocí obousměrných 
venkovních bezdrátových hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace. V rámci projektu budou 
integrovány nově navržené prvky lokálního výstražného systému (2 ks srážkoměrů a 3 ks hladinoměrů 
včetně vodotečných latí na nově zřízených hlásných profilech na potoce Kuřimka. 
 
Pro předávání hlasových zpráv je navrženo 81 ks obousměrných venkovních bezdrátových hlásičů. 
Řídící pracoviště systému bude vybudované na městském úřadě v Kuřimi. 
 
Zařízení pro snímání výšky vodní hladiny na říčce Kuřimka a Lučním potoku, který se do ní vlévá, 
bude připojeno na distribuční elektrickou síť prostřednictvím sloupu veřejného osvětlení. Zařízení bude 
vybaveno modulem energetického zálohování. 
 
V rámci projektu budou dále vybudovány 2 srážkoměry (objekt radnice a hasičská zbrojnice), které 
zajistí průběžné informace potřebné při monitorování povodňových stavů. 
 
Dále odbor investiční doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:    Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Mgr. Sukalovský     1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Mgr. Ladislav Ambrož    2. Ing. Miloš Kotek 
3. Mgr. Dagmar Montagová    3. Silvie Peřinová 
4. Ing. Pavla Kubová     4. Radka Svobodová 
5. Marek Svoboda     5. Radek Jízdný 
 
Zástupce zadavatele (administrátor): 
Marcela Prošková (STILT PROJEKT s.r.o.)  5. Ing. Jiří Proška (STILT PROJEKT s.r.o.). 
 
Realizace modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na základě 
uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného 
systému“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - podmínky a požadavky 
C - návrh smlouvy, modernizace 

 
Přijaté usnesení: 107/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního 
a výstražného systému“, 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, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

7/1. Kuřim, varovný, předpovědní a výstražný systém – zpracování 
digitálního povodňového plánu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného 
systému na lokální úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ 
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Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-003 (veřejná zakázka malého rozsahu na služby) 
 
Zakázka je rozdělena na dvě části: 
 
1. Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému.  
Předpokládaná hodnota   2.741.568 Kč bez DPH 
 
2. Zpracování digitálního povodňového plánu 
Předpokládaná hodnota       136.500 Kč bez DPH 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení výběrového řízení: „Zpracování 
digitálního povodňového plánu" podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zakázkách města Kuřimi. 
 
Část 2.: Zpracování digitálního povodňového plánu 
 
V rámci projektu bude zpracován digitální povodňový plán (dPP) pro území města. Každý povodňový 
plán obsahuje celou řadu informací, které mají jednoznačnou geografickou polohu a mají tedy přímou 
vazbu na GIS. 
Zobrazení těchto informací nad mapou má velký význam v digitální podobě: 
• v průběhu povodně umožní dPP přehledný přístup k potřebným informacím a nabízí analytické 
nástroje pro rozhodovací procesy; 
• vizuální přehled zaznamenaných informací, které jsou v čistě databázové podobě hůře 
kontrolovatelné; 
• snadnější distribuce informací v období před povodní, kdy je možné seznámit veřejnost 
prostřednictvím Internetu s povodňovým zeměpisem nejbližšího okolí (zátopová území, evakuační 
místa, objízdné trasy), opatřeními navrhovanými v povodňovém plánu pro krizovou situaci, kontaktními 
místy pro pomoc apod.; 
• v období po povodni nabízí dPP srozumitelné mapování povodňových škod a průběžné sledování 
jejich odstraňování. 
 
Dále odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:    Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Mgr. Sukalovský     1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Mgr. Ladislav Ambrož    2. Ing. Miloš Kotek 
3. Ing. Pavla Kubová     3. Radka Svobodová 
4. Marek Svoboda     4. Radek Jízdný 
 
Zapisovatelka: 
Mgr. Dagmar Montagová    Silvie Peřinová 
 
Zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim na základě uzavřené smlouvy o dílo bude 
hrazeno z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného systému“. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy, digitalizace 
 
Přijaté usnesení: 108/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

realizace akce „Modernizace a rozšíření sítě varovného, předpovědního 
a výstražného systému na lokální úrovni - zpracování digitálního povodňového 
plánu pro město Kuřim“, 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, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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8. Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2017-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 22. 2. 2017 bylo na Radě města schváleno usnesením číslo 95/2017 uzavření smlouvy o dílo se 
společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, v celkové hodnotě 
293.000 Kč bez DPH (t. j. 354.530 Kč vč. DPH). 
Návrh této smlouvy podepsal zástupce jako jednu z příloh výběrového řízení, u kterého proběhlo 
otevírání obálek dne 13. 2. 2017. V tomto návrhu smlouvy je v čl. 3.2.1. uvedeno: "Zhotovitel je 
povinen dokončit a předat dílo nejpozději dne 31. 3. 2017." Článek 3.2.1. Smlouvy nebyl touto 
společností rozporován. Pouze na listech cenových nabídek bylo pod rozpočtovou tabulkou uvedeno, 
že montáž bude provedena do 30. 4. 2017. 
Po Oznámení o přidělení zakázky a konzultaci pan Roman Lébl - zástupce společnosti - potvrdil 
skutečnost, že dřívější dokončení montáže není vzhledem k dodacím termínům materiálu možné. 
Vzhledem k nastalé situaci, že jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší 
nabídková cena a toto kritérium společnost Roman Lébl splnila, doporučujeme Radě města uzavření 
smlouvy o dílo s posunem termínu dokončení na 30. 4. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 109/2017 - RM schvaluje změnu termínu dokončení prací zakázky „Interiér 

kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“ do 30. 4. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Různé 
 

Parkovací místo ZTP v ul. Červenáčkova 
D. Sukalovský – žádá o opětovné projednání žádosti o opakované zřízení parkovacího místa pro ZTP 
na ul. Červenáčkova, o které požádali Šindelkovi. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se zřízením vyhrazeného parkovacího místa pro držitele průkazu 

ZTP na ul. Červenáčkova č. p. 1482. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož)   Zdrželi se: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
Přijaté usnesení: 110/2017 - RM schvaluje pořízení studie dopravy v klidu na ulicích Červenáčkova, 

Tleskačova a Spojovací. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9:00 hodin. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 3. 3. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 PD - Most přes Kuřimku na ul. Komenského - schválení dodatku 
 1A - cenová nabídka 
 1B - návrh dodatku 
 1C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 1D - usnesení RM 09 2016 dne 6. 4. 2016 
2 Smlouva o umístění reklamy na silničním zábradlí – Ivo Bauer 
 2A - smlouva 
3 AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, nebytový prostor č. 844/9 - 

záměr 
 3A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
3/1 AURILLA CZ s.r.o. - ukončení nájemní smlouvy dohodou, nebytový prostor č. 844/9 - 

záměr 
 3/1A - záměr 
4 Sociální bydlení Tišnovská 892 – nájemní smlouva 
5 Nová smlouva nahrazující dodatek č. 4 ke smlouvě 2013D0105 - prodloužení ČSN online 
 5A - smlouva 2013D0105 ČSN online 
 5B - nová smlouva nahrazující dodatek č. 4 ke smlouvě 2013D0105 ČSN online 
6 Administrace veřejné zakázky - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 
 6A - cenová nabídka 
 6B - návrh smlouvy 
7 Kuřim, modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému - 

realizace 
 7A - výzva 
 7B - podmínky a požadavky 
 7C - návrh smlouvy, modernizace 
7/1 Kuřim, varovný, předpovědní a výstražný systém – zpracování digitálního povodňového 

plánu 
 7/1A - návrh smlouvy 
8 Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim 


