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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 13/2017 konané dne 18. 4. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 11:07 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Úprava urbanistické studie náměstí Osvobození v Kuřimi  

2 Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru - vyhotovení projektu 

3 Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 

4 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 

5 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 

6 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 

7 Různé 

 
 
 

1. Úprava urbanistické studie náměstí Osvobození v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Ing. arch. Rak poslal 31. 3. 2017 nabídku na úpravu urbanistické studie nám. Osvobození v Kuřimi 
z roku 2012 vypracovanou společností ARCHTEAM v roce 2012. Město požaduje nahrazení objektu 
se zastřešeným pódiem s integrovaným vybavením (WC, trafika, přístřešek pro cestující) jiným 
kompozičním uzavřením prostoru náměstí a přemístění autobusových zastávek. Urbanistická studie 
bude zhotovena a předána ve formě situačních výkresů ve třech tištěných vyhotoveních a také 
digitálně. 
Nabídka za tuto studii činí 30.000 Kč bez DPH, tj. 36.300 Kč včetně DPH. 
Odbor investiční žádá o vyčlenění této částky z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. 
 
 
 
Na jednání se dostavil v 11:08 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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Přijaté usnesení: 183/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 36.300 Kč včetně DPH na úpravu 

urbanistické studie nám. Osvobození v Kuřimi, zpracovatel ARCHTEAM projektová 
kancelář s.r.o., Dominikánská 342/19, 602 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie 
a projekty. 

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

2. Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru - vyhotovení projektu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název zakázky: "Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru" 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-005 

Odbor investiční navrhuje Radě města Kuřimi schválení odlišného postupu výběru zhotovitele 
projektové dokumentace v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu z časových důvodů a preference spolupráce s prověřenými firmami. 
 
Dále doporučuje odbor investiční Radě města Kuřimi schválit uzavření smlouvy o dílo se společností 
APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 236 
500 Kč bez DPH (projektová dokumentace 208.000 Kč + podklady pro projekt 28.500 Kč; bez výkonu 
autorského dozoru), t.j. 286.165 Kč vč. DPH (PD 251.680 Kč + podklady 34.485 Kč) v rámci investiční 
akce „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“. 
 
Důvod a rozsah obnovy: 
 
Jedná se o ulici v obousměrné zástavbě města Kuřimi. Stávající vozovka i chodník jsou úzké 
a nesplňují předepsané parametry pro obousměrný provoz. V ulici se připravuje rekonstrukce 
vodovodu, při které část vozovky zanikne. V ulici neexistuje možnost legálního parkování, řidiči parkují 
na úzké vozovce, čímž ještě zhoršují průjezdnost. Stávající střešní svody z většiny nemovitostí jsou 
vyústěny na terén, což odporuje vyhlášce 501/2006 o likvidaci a odvádění dešťových vod jednotlivých 
nemovitostí. 
 
Zástupci města Kuřimi rozhodli o zjednosměrnění provozu v ulici (od rodinného domu č. p. 712 - po 
panelový dům č. p. 1086) ve směru od ulice Luční k ulici Legionářská. Dále bude ulice řešena jako 
Zóna 30. Část ulice, a to od ulice Legionářská k vjezdu na parkoviště před panelovým domem a na 
druhé straně ulice od garáží po ulici Luční, zůstane obousměrná. 
V rámci projektu se předpokládá výměna podkladních vrstev komunikace dle únosnosti samotného 
tělesa, výměna její obrusné vrstvy, vybudování nových dešťových vpustí (dle stavu stávajících a jejich 
absenci dle normy) a rekonstrukce stávajícího chodníku. V rámci obnovy bude řešena i obnova plochy 
parkoviště před panelovým domem č. 17 a bude zde navržen chodník v přímé trase k chodníku podél 
ul. Legionářské.  
Dále dojde k vybudování podélných parkovacích stání dle možností s ohledem na jednotlivé vjezdy 
k rodinným domům a šířce uličního prostoru. 
Dešťové svody (objektů na soukromých parcelách odvádějící vody na veřejné prostranství) budou 
jednotlivě odvedeny nově vybudovanými přípojkami a napojeny na jednotnou kanalizaci.  
 
Tento projekt je nutno koordinovat s projektem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“. Vzhledem 
k množství inženýrských sítí lze očekávat, že koordinace nebude snadná. 
 
Předběžné investiční náklady dle předběžného průzkumu na realizaci cca: 
 
Odbor investiční provedl průzkum trhu, oslovil telefonicky 3 ověřené zhotovitele projektové 
dokumentace. Dvě společnosti jsou časově vytíženy (IKA Brno, ul. Antonínská; Ing. Jiří Bajer, Brno, ul. 
Venhudova). 
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Celkové předběžné stavební náklady  6.500.000 vč. DPH 
 
 
Společnost Projektová č.  Výkon autor. dozoru Zajištění   Celkem 

podkladů  Kč 
  Kč bez DPH*  Kč/hod bez DPH Kč bez DPH**  bez DPH*** 
 
APC SILNICE  208.000  500    28.500   236.500 
Brno 612 00 
 
*Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby 
**Zajištění podkladů - výškopisné, polohopisné zaměření, diagnostika vozovky, o průběhu a stavu 
inženýrských sítí 
***Bez částky za výkon autorského dozoru. 
 
Vypracování této projektové dokumentace nezahrnuje náklady na přeložení nového kabelového 
vedení veřejného osvětlení ze vzduchu do země, ani nákup sloupů a náklady na stavební práce 
s přeložením spojené. 
Společnosti EON byla zaslána písemně informace o investičním záměru města Kuřimi. Dle 
předběžných informací získaných od zástupce společnosti je uskutečnění položení veřejného 
osvětlení v koordinaci s kabelovým vedením nízkého napětí možné. 
 
Částka na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru“ ve výši 
286.165 Kč vč. DPH (PD 251.680 Kč + podklady 34.485) bude čerpána z ORG 1 008 000 000 „Studie 
a projekty“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dodává, že ul. Úvoz by mohla být jednosměrnou silnicí (od rodinného domu č. p. 712 
- po panelový dům č. p. 1086) ve směru od ulice Luční k ulici Legionářská. Je to možnost, jak řešit 
parkování. 
D. Holman – upozorňuje, že informace z důvodové zprávy týkající se „rozhodnutí“ o jednosměrce je 
zavádějící, protože o věci se stále jen diskutuje. Návrh připraví projektant. Případné zjednosměrnění 
ulic Úvoz a Husova by vedlo ke zvýšení intenzity dopravy (prodloužení dopravní trasy) a navíc by pak 
auta pravděpodobně jezdila vyšší rychlostí, než jim umožňuje komunikace s obousměrným provozem 
a jednopruhovou komunikací s výhybnami. Parkování v ulici Úvoz si primárně majitelé domů řeší na 
svém pozemku a město může navíc umožnit i vznik nových parkovacích stání ve spodní části ulice na 
pozemcích města. 
S. Bartoš – o zjednosměrnění není rozhodnuto, bude se nad tím dále jednat. 
 
Přijaté usnesení: 184/2017 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace akce „Kuřim, ul. Úvoz - 
obnova uličního prostoru“ se společností APC SILNICE s.r.o., se sídlem Palackého 
tř. 12, 612 00 Brno, IČ 60705981, za celkovou cenu 286.165 Kč vč. DPH (t.j. 
236.500 Kč bez DPH). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. Dotační management - 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 
ArchSta servis s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835, ve výši 54.450 Kč 
vč. DPH (45.000 Kč bez DPH). 
 
 
V této ceně není započtena částka za zpracování žádosti změny projektu, účast na kontrole nebo 
auditu projektu nastudování projektu, seznámení se stávající realizací a účetnictvím projektu, příprava 
podkladů pro žadatele, kontrola účetnictví, kontrola publicity (450 Kč/hod bez DPH). Dále v této ceně 
nejsou započteny náklady cestovní spojené s nezbytným cestováním ze sídla Příkazníka na místo 
realizace zakázky a na příslušné úřady (7 Kč/km bez DPH). 
 
Příkazník je povinen se při plnění předmětu smlouvy řídit pravidly pro zadávání zakázek v rámci 
podmínek pro poskytnutí finanční podpory, ze které je veřejná zakázka spolufinancována. 
Příkazník v rámci své obchodní činnosti provede a zajistí manažérské řízení projektu (např. přípravu 
podkladů, kompletaci výběrového řízení a příloh k podpisu Rozhodnutí o přidělení dotace, kontrolu 
fakturace dodávky, zpracování podkladů pro závěrečné vyhodnocení dodávky atd.) 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 a na zpracování digitálního povodňového plánu. 
 
Zajištění a provedení dotačního managementu bude hrazen na základě uzavřené příkazní smlouvy 
z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného systému“. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 

B - návrh příkazní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 185/2017 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy se společností ArchSta servis 

s.r.o., se sídlem Lidická 700/19, Veveří, 602 00 Brno, IČ 01776835, v rámci 
provedení a zajištění dotačního managementu pro projekt: „Modernizace 
a rozšíření sítě varovného, předpovědního a výstražného systému na lokální 
úrovni, včetně zpracování digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ ve výši 
54.450 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Z jednání odešel v 11:20 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

4. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen MŠZ) Mgr. Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
jen ZVH) do fondů rezervního a odměn (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
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Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
 
ZVH MŠZ za rok 2016 je 1.989,00 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)     795,60 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  1.193,40 Kč (60%) 
 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní    2.268.896,32 Kč 
b) Fond odměn        305.512,45 Kč 
 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    2.269.691,92 Kč 
b) Fond odměn        306.705,85 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace za rok 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Přijaté usnesení: 186/2017 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 
a souhlasí s jeho rozdělením do fondů dle návrhu. 

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

5. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále 
jen ZŠJ) Mgr. Richard Mach předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit.  
 
ZVH ZŠJ za rok 2016 je 479.859,17 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)  311.466,17 Kč (65%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  168.393,00 Kč (35%) 
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1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní               0,00 Kč 
b) Fond odměn             975,00 Kč 
 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní      311.466,17 Kč 
b) Fond odměn       169.368,00 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace za rok 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
 
Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Přijaté usnesení: 187/2017 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 
a souhlasí s jeho rozdělení do fondů dle návrhu. 

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

6. Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace (dále jen 
ZŠT) Mgr. Stanislav Plchot předložil Radě města Kuřimi, dle Článku 6 oddílu D odst. 16 písm. e) 
zřizovací listiny žádost o souhlas s rozdělením zlepšeného výsledku hospodaření za rok 2016 (dále 
ZVH) do fondů (vizte příloha č. 3 zprávy o hospodaření). 
Zlepšený výsledek hospodaření (ZVH) příspěvková organizace vytvoří tehdy, když skutečné výnosy 
jejího hospodaření spolu s přijatým provozním příspěvkem jsou větší než její provozní náklady. 
Návrh na rozdělení ZVH dává příspěvková organizace, ale rada města může tento návrh změnit. 
 
ZVH ZŠT za rok 2016 je 192.378,57 Kč. 
 
Návrh na rozdělení ZVH do fondů: 
a) Fond rezervní (min. 20% ZVH)    76.951,43 Kč (40%) 
b) Fond odměn (max. 80% ZVH)  115.427,14 Kč (60%) 
 
1. Stav fondů k 31. 12. 2016: 
a) Fond rezervní    113.192,24 Kč 
b) Fond odměn       71.681,57 Kč 
 
2. Stav na fondech po rozdělení ZVH: 
a) Fond rezervní    190.143,67 Kč 
b) Fond odměn     187.108,71 Kč 
 
Na žádost příspěvkové organizace může zřizovatel, dle § 30 odst. 3 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, dát příspěvkové organizaci souhlas, 
aby část svého rezervního fondu použila k posílení svého fondu investic. 
Příspěvková organizace v roce 2016 nepožádala o posílení fondu investic převodem prostředků 
z fondu rezervního (vizte příloha č. 4 zprávy o hospodaření). 
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Přílohy: A - příloha č. 3, rozdělení ZVH, návrh i schválení 

B - příloha č. 4, převod finan. prostř. z RF do FI 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje změnu na rozdělení - rezervní fond 20 % a 80 % fond odměn. 
 
Přijaté usnesení: 188/2017 - RM schvaluje zlepšený výsledek hospodaření Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace za rok 2016 a souhlasí 
s jeho rozdělení do fondů dle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 11:33 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 18. 4. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Úprava urbanistické studie náměstí Osvobození v Kuřimi  
2 Kuřim, ul. Úvoz - obnova uličního prostoru - vyhotovení projektu 
 2A - cenová nabídka 
 2B - situace 
3 Dotační management - varovný, předpovědní a výstražný systém v Kuřimi 
 3A - cenová nabídka 
 3B - návrh příkazní smlouvy 
4 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 do fondů MŠ Zborovská 
 4A - rozdělení ZVH, návrh i schválení 
 4B - převod finan. prostř. z RF do FI 
5 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Jungmannova 
 5A - rozdělení ZVH 
 5B - převod finan. prostř. z RF do FI 
6 Návrh na rozdělení ZVH za rok 2016 ZŠ Tyršova 
 6A - rozdělení ZVH 
 6B - převod finan. prostř. z RF do FI 


