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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2017 konané dne 31. 5. 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 14:25 hodin, úvodem bylo přítomno 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 5. 2017 

2 Vyřazení majetku  

3 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
smlouva o výpůjčce 

3/1 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
smlouva o výpůjčce 

4 Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – žádost o pronájem pozemku  

5 S u b t e r r a  a.s. – žádost o pronájem pozemku  

6 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku  

6/1 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku  

7 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 

8 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 

9 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 

10 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 

11 Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora aplikace pasportu veřejného 
osvětlení 

11/1 Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora aplikace pasportu veřejného 
osvětlení 

12 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 



 
 

 

2 

13 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - 
INFOKIOSEK 

14 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

15 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

16 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

17 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství MŠ Zborovská 

18 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 

18/1 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 

18/2 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 

18/3 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 

18/4 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 

19 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

20 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 

21 Zápis komise stavební ze dne 29. 5. 2017 

22 Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení 

23 Pověření vedoucí OMP 

24 Drobné investice – opravy na hřišti za DDM, Otevřená 

25 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 

26 Různé 

 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 5. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 273/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 5. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 

B - servisní listy 
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Přijaté usnesení: 274/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

3. ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní 
smlouvy dohodou, smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim (dále jen „SSK“), se sídlem Pod vinohrady 335/55, 664 34 
Kuřim, IČ 15547353 má s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o výpůjčce č. 2014/O/0032 části 
nebytového prostoru (kryt CO) č. 899/12 o výměře 2 x 3 m umístěného v I. PP bytového domu č. p. 
898 - 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva 
o výpůjčce je uzavřena na dobu určitou od 1. 6. 2014 do 31. 5. 2017. 
SSK už má v těchto prostorách pronajat za symbolické nájemné 1,- Kč zabezpečený sklad zbraní 
a munice (smlouva č. 11/1998 ze dne 11. 2. 1998). Tento sklad bezprostředně sousedí s nebytovým 
prostorem, který je předmětem smlouvy o výpůjčce č. 2014/O/0032. 
OMP navrhuje obě smlouvy sjednotit do smlouvy o výpůjčce, která bude uzavřena na 3 roky 
s možností prodloužení. Smlouva č. 11/1998 ze dne 11. 2. 1998 bude ukončena dohodou ke dni 31. 5. 
2017. 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 26. 4. 2017 následující usnesení: 
210/2017  
RM schvaluje záměr na výpůjčku části nebytového prostoru (sklad CO) o výměře 9,6 m

2
 umístěného 

v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí 
pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch ČSS, z. s., - sportovně střeleckého klubu 
Kuřim, se sídlem Pod vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, do 31. 5. 2020. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn od 3. 5. 2017 do 18. 5. 2017 a nebyly k němu vzneseny žádné 
připomínky. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce nebytového prostoru II. 

B - dohoda o ukončení smlouvy č. 11 1998 
 
Přijaté usnesení: 275/2017 - RM schvaluje ukončení smlouvy č. 11/1998 ze dne 11. 2. 1998, jejímž 

předmětem je využití části nebytového prostoru č. 899/12 umístěného 
v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898 - 901 v ul. Na Královkách, Kuřim 
ke zřízení skladu zbraní, se ČSS, z. s. - sportovně střeleckým klubem Kuřim, se 
sídlem Pod vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, dohodou ke dni 31. 5. 
2017. 

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

3/1. ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní 
smlouvy dohodou, smlouva o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
 
Přijaté usnesení: 276/2017 - RM schvaluje výpůjčku části nebytového prostoru (sklad CO) o výměře 

9,6 m
2
 umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 898, 899, 900, 

901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1806, vše v obci a k. ú. 
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Kuřim, ve prospěch ČSS, z. s. - sportovně střeleckého klubu Kuřim, se sídlem Pod 
vinohrady 335/55, 664 34 Kuřim, IČ 15547353, do 31. 5. 2020. 

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

4. Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Jiří Vašíček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 3647/7 
v k. ú. Kuřim o výměře 100 m

2
 za účelem umístění včelstev - vizte příloha A.  

 
Jedná se o nevyužívaný pozemek na okraji lesa v lokalitě Pod Zborovem, který je porostlý trávou - 
vizte příloha A. Při místním šetření bylo dohodnuto umístění 3 4 včelstev.  
 
OMP doporučuje zveřejnit záměr na pronájem pozemku. Při určení výše nájemného OMP vychází 
z ceny pronájmu zahrádek, tj. 2 Kč/m

2
/rok. Roční nájemné by bylo ve výši 200 Kč s roční valorizací. 

Ve stejném režimu město pronajalo pozemek panu Vozdeckému (usn. č. 141/2017 ze dne 29. 3. 
2017). Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Ing. Vašíček 
s nájemným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 277/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3647/7 v k. ú. 

Kuřim o výměře 200 m
2
 za účelem umístění včelstev, Ing. Jiřímu Vašíčkovi, bytem 

xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu ve výši 2 Kč/m
2
/rok s roční valorizací od 1. 7. 

2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

5. S u b t e r r a  a.s. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
S u b t e r r a  a.s. se sídlem Koželužská 2246/5, Libeň, Praha 8, požádala město Kuřim o vyjádření 
k provedení dočasného příjezdu přes pozemky města Kuřimi pro realizaci železniční stavby „Zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“. 
 
Pro realizaci stavby je potřeba vybudovat pojízdné plochy ze štěrkodrti v šířce 3 m a zatrubnění části 
potoka pro příjezd stavebních strojů a nákladních automobilů na svah zemního tělesa železniční dráhy 
v k. ú. Kuřim - vizte př. A. Jedná se o lokalitu u rybníku Srpek.  
 
Vybudováním dočasných pojízdných ploch budou mimo jiné dotčeny pozemky ve vlastnictví města 
a to parc. č. 123 (ostatní plocha) o vým. 37 m

2
, parc. č. 1368 (trvalý travní porost) o vým. 75 m

2
 a parc. 

č. 2778 (koryto vodního toku) o vým. 47 m
2 

vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Celková výměra dotčených 
pozemků je 159 m

2
. Plánovaná doba stavby se předpokládá v období od června do listopadu 2017, tj. 

6 měsíců. Správce Lučního potoku, Povodí Moravy, s.p., závod Dyje, s předloženým řešením 
souhlasí. 
 
RM dne 10. 5. 2017 schválila usnesením č. 226/2017 záměr na pronájem pozemku. 
226/2017 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č. 123 o vým. 37 m2, parc. č. 1368 
o vým. 75 m2 a parc. č. 2778 o vým. 47 m2 vše v k. ú. Kuřim o celkové výměře 159 m2 společnostem 
S u b t e r r a a.s., IČ 45309612 a OHL ŽS, a.s., IČ 46342796, jako společným nájemcům za účelem 
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vybudování pojízdné plochy pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“, na dobu 
určitou od 1. 6. do 30. 11. 2017 za nájemné ve výši 7,50 Kč/m2/měsíc. 
 
Záměr je v souladu se zákonem o obcích zveřejněn - do pondělí 29. 5. Zatím bez připomínek. 
V případě dodatečných připomínek bude RM informována přímo na jednání rady. 
 
V příloze C předkládá OMP nájemní smlouvu. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 278/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemků parc. č. 123 o vým. 37 m

2
, 

parc. č. 1368 o vým. 75 m
2
 a parc. č. 2778 o vým. 47 m

2
 vše v k. ú. Kuřim 

o celkové výměře 159 m2 společnostem S u b t e r r a  a.s., se sídlem Koželužská 
2246/5, Libeň, Praha 8, IČ 45309612 a OHL ŽS, a.s., se sídlem Burešova 938/17, 
Veveří, Brno, IČ 46342796, jako společným nájemcům za účelem vybudování 
pojízdné plochy pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“, na 
dobu určitou od 1. 6. do 30. 11. 2017 za nájemné ve výši 7,50 Kč/m

2
/měsíc. 

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

6. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost 
o pronájem pozemku  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, 
IČ 46347542, požádala město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 3047 v k. ú. Kuřim o výměře 
60 m

2
 za účelem zřízení „zařízení staveniště“ vizte př. A, B. Zařízení staveniště bude použito pro 

výstavbu „Výrobně skladovacího areálu SmartZone“ na pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim. 
Plánovaná doba nájmu se předpokládá v období od 1. 6. do 31. 12. 2017, tj. 7 měsíců. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v období od 1. 6. do 29. 6. 2017 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (vizte příloha C) a na další období vyhlásit záměr na nájem 
pozemku. 
 
OMP navrhuje nájemné ve výši 15 Kč/m

2
/měsíc (180 Kč/m

2
/rok). Oproti Obecně závazné vyhlášce 

o místním poplatku za užívání veřejného prostranství se jedná se o dvojnásobnou částku oproti ceně 
pro kuřimské občany. 
Nájemné lze také stanovit jako 5 - 8 % tržní hodnoty pozemku. Dle záznamu v katastru nemovitostí 
byla kupní cena pozemku parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim ve výši 2.365 Kč/m

2
 - 8 % činí částku 

189 Kč/m
2
/rok. 

V případě nájemného 15 Kč/m
2
/měsíc činí nájemné z výměry 60 m

2
 částku ve výši 900 Kč/měsíc. 

 
V příloze C OMP předkládá nájemní smlouvu.  
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
 
Přijaté usnesení: 279/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3047 k. ú. Kuřim 

o výměře 60 m
2
 společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se 

sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, IČ 46347542, za účelem zřízení 
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zařízení staveniště, na dobu určitou od 1. 6. do 29. 6. 2017 za nájemné ve výši 
15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

6/1. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost 
o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 280/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3047 k. ú. 

Kuřim o výměře 60 m
2
 společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, 

se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, IČ 46347542, za účelem zřízení 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 30. 6. do 31. 12. 2017 za nájemné ve výši 
15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

7. Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 343/2015 ze dne 10. 6. 2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
(kosmetika) na silničním zábradlí s Lucií Kachlíkovou. 
Paní Lucie Kachlíková podala žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks reklamní plochy v rozsahu 1 
pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května o 1 rok, tj. do 30. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 281/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0038 s Lucií Kachlíkovu, bytem Olomučany xxx, 679 03, IČ 01718894. 
Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních tabulí v počtu 1 ks 
v rozsahu 1 pole na nám. 1. května do 30. 6. 2018 za 1.452 Kč/čtvrtletně. 

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

8. Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 351/2012 ze dne 20. 6. 2012 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
se společností Wellness Kuřim, s.r.o.  
Pan Ing. Jan Sojka podal žádost o prodloužení termínu umístění 2 ks reklamní plochy v  rozsahu 2 
pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května o 2 roky. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
 
 
Přijaté usnesení: 282/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2012/O/0038, se společností Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 
Kuřim, IČ 29213380. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění 
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reklamních tabulí v počtu 2 ks v rozsahu 2 pole na nám. 1. května do 30. 6. 2018 
za celkovou cenu 726 Kč/měsíc. 

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

9. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 36/2015 ze dne 28. 1. 2015 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy se 
společností BAUHAUS k.s.  
Pan Tomáš Hanzlík podal za společnost BAUHAUS k.s. žádost o prodloužení termínu umístění 1 ks 
reklamní plochy v  rozsahu 2 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května a 1 ks reklamní 
plochy na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova v rozsahu 3,9 m

2
 o 1 rok. 

Cena za umístění reklamy je stanovena dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 na silničním 
zábradlí ve výši 400 Kč/1 pole a dle usnesení RM č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 za umístění reklamy 
na opěrné zdi 200 Kč/m

2
 (resp. 780 Kč/3,9 m

2
). Celková cena za umístění činí 22.941,60 Kč (s DPH). 

 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 283/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění reklamy 

č. 2015/O/0003, se společností BAUHAUS k.s., se sídlem Strážní 7, 639 00 Brno, 
IČ 49435388. Předmětem dodatku je prodloužení termínu umístění reklamních 
tabulí v počtu 1 ks v rozsahu 2 pole na nám. 1. května a v počtu 1 ks v rozsahu 
3,9 m

2
 na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova na dobu od 1. 7. 2017 do 

30. 6. 2018 za celkovou cenu 22.941,60 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Na základě usnesení RM č. 645/2014 ze dne 3. 12. 2014 byla uzavřena smlouva o umístění reklamy 
s paní Andreou Pěluchovou. Reklama je instalována na opěrné zdi u kruhového objezdu na ul. 
Tyršova o celkovém rozsahu 4,9 m

2
. 

Paní Andrea Pěluchová podala žádost o změnu smluvní strany, a to na svého manžela Bohumila 
Pěluchu. Reklamní banner zůstane v nezměněné podobě, případná výměna proběhne pouze 
s předchozím písemným souhlasem města. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 284/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění reklamy na 

opěrné zdi na ul. Tyršova v Kuřimi s Andreou Pěluchovou, se sídlem Dlouhá 
1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 60348836, jehož předmětem je změna smluvní strany: 
Bohumil Pělucha, se sídlem Dlouhá 1725/18, 664 34 Kuřim, IČ 88539547. 

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



 
 

 

8 

11. Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora 
aplikace pasportu veřejného osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pasport veřejného osvětlení se skládá ze dvou částí grafické a popisné. Grafická část je publikovaná 
v mapovém portálu, aktualizovaná průběžně. Popisná část je sdílena formou tabulky a aktualizace se 
provádí nárazově za určité časové období. Stávající technické řešení neumožňuje plnohodnotné 
propojení mapové a tabulkové části, nelze zaznamenat opravy tak, aby bylo možné filtrovat určité 
období, nelze přidávat k místům fotografie nebo jiné elektronické dokumenty a nelze nastavit přístup 
k datům. 
Po provedení průzkumu trhu byly osloveny společnost VARS, a.s., TopGis s.r.o., T-MAPY s.r.o., aby 
představily svůj způsob vedení pasportů. Našim požadavkům nejvíce vyhovuje řešení společnosti T-
MAPY s.r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec Králové. Jejich řešení pracuje ve webovém 
prohlížeči, umožňuje nastavení uživatelských práv (od úplné editace po pouhé nahlížení na vybraná 
data), rychlou editaci prostřednictvím číselníků (atributy jsou předvyplněny), geografická data jsou 
v relační databázi, pasport VO lze propojit s dalšími pasporty nebo GIS daty. Firma má 25. letou 
zkušenost s vedením pasportů ve městech. Postupně jsme dospěli k ceně za produkt. 
Z těchto důvodů navrhujeme schválit odlišný postup dle směrnice Rady města Kuřimi S2/2015/RM 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 8, odst. 3. pro dodávku, spuštění a technickou 
podporu aplikace pasportu veřejného osvětlení. 
Předkládáme RM dvě smlouvy. První smlouva o dílo je na dodávku a spuštění aplikace pasportu 
veřejného osvětlení, aplikaci pro správu uživatelů, práci s katastrem nemovitostí a vkládání informací 
k nemovitostem. Druhá smlouva se týká roční technické podpory. Finanční částky budou hrazeny 
z ORG 9057-0 "GIS". 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - smlouva o technické podpoře 
 
Přijaté usnesení: 285/2017 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro dodávku 
a spuštění aplikace pasportu veřejného osvětlení a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 47451084 za cenu 84.700 Kč vč. DPH. 

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

11/1. Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora 
aplikace pasportu veřejného osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Přijaté usnesení: 286/2017 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na technickou 
podporu aplikace pasportu veřejného osvětlení a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo se společností T-MAPY spol. s r.o., se sídlem Špitálská 150, 500 03 Hradec 
Králové, IČ 47451084 za cenu 49.610 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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12. Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim využívá v posledních letech ke zlepšení bezpečnosti ve městě služeb bezpečnostní 
agentury, která každý den střeží budovu Wellness Kuřim v době od 22:00 do 6:00 h, ostraha je 
v měsíci červenec a srpen rozšířena i o venkovní prostory (koupaliště). Revírní služba zajišťuje každý 
pátek a sobotu dvakrát za noc autohlídkou kontrolu vybraných objektů města. Revírní služba obsahuje 
tyto objekty: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx. 
Celkem se jedná o cca 20 objektů ve městě. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou, pro následující 
období je potřeba uzavřít smlouvu novou. 
 
Přílohy: A - výzva IV-KÚ-2017-001 - Bezpečnostní služba Kuřim 

B - krycí list nabídky 
C - návrh smlouvy 
D - návrh složení komisí 

 
Přijaté usnesení: 287/2017 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky 

„Bezpečnostní služba pro město Kuřim“ pod ev. číslem IV-KÚ-2017-001, schvaluje 
výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise dle přílohy. 

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

13. Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací - INFOKIOSEK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Město Kuřim dne 19. 12. 2016 nabylo smlouvou o bezúplatném převodu č. 2016/B/0055 od 
Mikroregionu Kuřimka, dobrovolný svazek obcí, okres Brno - venkov, IČ 71248749 movité věci. Mezi 
těmito movitými věcmi byl i informační kiosek, který je po celou dobu umístěn v prostoru u nádraží 
v Kuřimi ul. Farského. Provoz tohoto informačního kiosku zajišťoval do 31. 12. 2016 vlastními silami 
Mikroregion Kuřimka. V současné době za informační kiosek zodpovídá odbor Kancelář úřadu MěÚ 
Kuřim. Pro další provoz je potřeba podepsat smlouvu o poskytování veřejně dostupných služeb 
elektronických komunikací se společností KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o, tak aby mohl být 
informační kiosek i nadále provozován. Návrh smlouvy je koncipován na dobu neurčitou 
s dvouměsíční výpovědní lhůtou. Cena služby činí 485 Kč s DPH /měsíc. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy infostánek 

B – všeobecné smluvní podmínky 
C - reklamační řád platný od 1. 9.2014 

 
Diskuse: 
D. Holman – požaduje monitorovat využití nástroji googelu. 
 
Přijaté usnesení: 288/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování veřejně dostupných 

služeb elektronických komunikací mezi městem Kuřim a KABELOVOU TELEVIZÍ 
CZ s.r.o., se sídlem Ruská 473/8, 101 00 Praha 10, IČ 48150029 pro potřeby 
připojení informačního kiosku. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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14. Žádost o souhlas s přerušením provozu 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 Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
hlavních prázdnin od 14. 8. 2017 do 31. 8. 2017 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené 
pedagogickým pracovnicím školy (vizte příloha A). Jedná se o obvyklý postup. 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a možnost 
čerpat 12 dnů studijního volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV 
problém, 8 týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel 
základní školy možnost vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské 
školy však vyvstává problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě 
přípravného týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s přerušením provozu 
 
Přijaté usnesení: 289/2017 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 14. 8. 2017 do 
31. 8. 2017. 

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

15. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost i vyřazovací 
protokoly vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 290/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

16. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic 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, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 297 
520,00 Kč (příloha A) na financování zakázky „MŠ Kuřim - mobilní interaktivní displej“. Jedná se 
o nákup 3 mobilních interaktivních displejů do mateřské školy pro zkvalitnění předškolního vzdělávání. 
Výběrové řízení je vyhlášeno ve spolupráci s městem Kuřim, odborem kancelář úřadu (podklady u Bc. 
Radka Jízdného). 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 17. 5. 2017 je 5.709.532,18 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI, mobilní interakt. displej 
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Diskuse: 
D. Holman – požadovaná částka byla upřesněna na 261.542 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 291/2017 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 261.542 Kč za účelem 
nákupu 3 ks mobilních interaktivních displejů. 

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

17. Žádost o souhlas 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 JMK s názvem „Poskytování bezplatné stravy dětem 
ohroženým chudobou ve školách v Jihomoravském kraji II.“ (pro školní rok 2017/2018) 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 (přílohy A, B). 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 

B - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partn. 
 
Přijaté usnesení: 292/2017 - 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: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

18. Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu nedostatečné kapacity Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace byla rozšířena základní škola o novou přístavbu, která rozšířila prostory 
základní školy o 6 učeben, tělocvičnu a školní družiny. Nová přístavba byla zkolaudována 27. 4. 2017, 
proto je možné požádat o navýšení kapacity základní školy a školní družiny v rejstříku škol 
a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2017, a to takto: 

- základní škola o 150 žáků 
současná kapacit   560 žáků 
nová kapacita od 1. 9. 2017  710 žáků 

- školní družina o 90 žáků 
současná kapacita   210 žáků 
nová kapacita od 1. 9. 2017  300 žáků 
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Schválení navýšení kapacity základní školy Radou města Kuřimi je jednou z podmínek podání žádosti 
na rejstřík škol a školských zařízení, aby od 1. 9. 2017 mohl být navýšen počet žáků základní školy 
a školní družiny i s finančním zabezpečením ze státního rozpočtu.  
K podání žádosti na rejstřík škol a školských zařízení je třeba doložit: 

- výpisy z usnesení Rady města Kuřimi o schválení navýšením kapacity, podání žádosti na 
rejstřík škol a školských zařízení a pověření starosty 

- žádost starosty Města Kuřimi o navýšení kapacity 
- vyjádření KHS Brno  
- vyjádření stavebního úřadu 
- materiální, personální a finanční zabezpečení školy 
- vyplněné předepsané přílohy č. 1, 2, 3. 

 
Přijaté usnesení: 293/2017 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího 
povoleného počtu žáků Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace z 560 na 710 s účinností od 1. 9. 2017. 

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

18/1. Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 294/2017 - RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s podáním žádosti 
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
základní školu, jejíž činnost vykonává Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno - venkov, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve škole z 560 na 710 s účinností od 1. 9. 2017. 

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

18/2. Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 295/2017 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve školní družině při Základní škole, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci z 210 na 300 s účinností od 1. 9. 
2017. 

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

18/3. Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 296/2017 - RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s podáním žádosti 
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní 
družinu, jejíž činnost vykonává Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres 
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Brno - venkov, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu žáků ve školní družině z 210 na 300 s účinností od 1. 9. 2017. 

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

18/4. Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 297/2017 - RM ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostu města Kuřimi Mgr. Ing. Draga 
Sukalovského, podáním výše uvedené žádosti Krajskému úřadu Jihomoravského 
kraje, odbor školství. 

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

19. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. P 389/2013-137 ze dne 7. 9. 2015, bylo 
město Kuřim ustanoveno opatrovníkem p. Pavla Jakubce, nar. xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxx, 
664 84 Zastávka, který byl citovaným rozsudkem omezen ve svéprávnosti. Pan Pavel Jakubec je 
poživatelem invalidního důchodu. Rozsudek nabyl právní moci dne 15. 10. 2015, právní moc byla 
vyznačena Okresním soudem Brno-venkov dne 24. 11. 2015. 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 14/2017 ze dne 18. 1. 2017 byla pověřena zastupováním města 
Kuřimi při výkonu funkce opatrovníka paní Jitka Navrátilová, sociální pracovnice odboru sociálních 
věcí a prevence. 
 
Vzhledem k tomu, že p. Navrátilové skončí pracovní poměr na MěÚ Kuřim z důvodu odchodu do 
starobního důchodu ke dni 30. 6. 2017, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence navrhuje, aby 
zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným opatrovníkem, byla pověřena paní Mgr. Aneta Novotná, 
sociální pracovnice odboru sociálních věcí a prevence. 
 
Paní Mgr. Aneta Novotná se zastupováním pana Pavla Jakubce, v rozsahu určeném rozhodnutím 
soudu, souhlasí. 
 
Přílohy: A - rozsudek 
 
Přijaté usnesení: 298/2017 - RM pověřuje Mgr. Anetu Novotnou, sociální pracovnici Odboru 

sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi 
při výkonu funkce opatrovníka pana Pavla Jakubce, který byl omezen ve 
svéprávnosti. 

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

20. Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Pan Zdeněk Tököli byl rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov v Brně ze dne 26. 4. 2001, č. j. 9 Nc 
607/2000-23, omezen ve způsobilosti k právním úkonům. Rozsudek nabyl právní moci dne 19. 6. 
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2001. Pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 9 P 244/2001-28 ze dne 21. 8. 
2001, bylo město Kuřim ustanoveno opatrovníkem p. Zdeňka Tököliho, nar. xxxxxxxxxxxxx, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Rozsudek nabyl právní moci dne 6. 10. 2001, právní moc byla 
vyznačena Okresním soudem Brno-venkov dne 10. 10. 2001. 
 
Následně bylo pravomocným rozsudkem Okresního soudu Brno-venkov, č. j. 9 P 244/2001-113 ze 
dne 7. 6. 2016, město Kuřim opětovně ustanoveno opatrovníkem výše jmenovaného. Rozsudek nabyl 
právní moci dne 22. 6. 2016, právní moc byla vyznačena Okresním soudem Brno-venkov dne 26. 7. 
2016. 
 
Usnesením Rady města Kuřimi č. 419/2008 ze dne 17. 9. 2008 byla pověřena zastupováním města 
Kuřimi při výkonu funkce opatrovníka paní Jitka Navrátilová, sociální pracovnice odboru sociálních 
věcí a prevence. 
 
Vzhledem k tomu, že p. Navrátilové skončí pracovní poměr na MěÚ Kuřim z důvodu odchodu do 
starobního důchodu ke dni 30. 6. 2017, vedoucí odboru sociálních věcí a prevence navrhuje, aby 
zastupováním města Kuřimi, tedy veřejným opatrovníkem, byla pověřena paní Mgr. Aneta Novotná, 
sociální pracovnice odboru sociálních věcí a prevence. 
Paní Mgr. Aneta Novotná se zastupováním pana Zdeňka Tököliho, v rozsahu určeném rozhodnutím 
soudu, souhlasí. 
 
Přílohy: A - rozsudek 

B - rozsudek 
 
Přijaté usnesení: 299/2017 - RM pověřuje Mgr. Anetu Novotnou, sociální pracovnici Odboru 

sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim, zastupováním města Kuřimi 
při výkonu funkce opatrovníka pana Zdeňka Tököliho, který byl omezen ve 
svéprávnosti. 

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

21. Zápis komise stavební ze dne 29. 5. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 29. 5. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Oprava fasády zámku v Kuřimi 
2. Barevnost fasády BD Bezručova č. p. 845- 847, Kuřim 
3. Novostavba garáže v ul. Buďárkova, pozemek parc. č. 722 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba RD v ul. Podhoří, pozemek parc. č. 935 v k. ú. Kuřim 
5. Novostavba RD v ul. Kout, pozemky parc. č. 66/3 a 67, vše v k. ú. Kuřim 
6. Přístavba vstupního schodiště a úprava zádveří bytového domu na ul. U Vlečky č. p. 1224/2 

v Kuřimi 
7. Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim 
8. Úpravy nám. Osvobození - var. A, B 
9. Rekonstrukce atletického stadionu 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
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Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 9 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 300/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 29. 5. 

2017 v bodech 1, 7, 8 a 9, schvaluje body 2, 3, 4, 5 a 6. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

22. Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Předmětem plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na dodávku a montáž je zhotovení díla v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
MMklima s.r.o., z 04/2017. Předmětem díla je dodávka a montáž systému rekuperace odpadního tepla 
v budově šaten stadionu Kuřim. Pro větrání šaten a sociálních zařízení bude použita 
vzduchotechnická jednotka se zpětným získáváním tepla deskovým výměníkem. Vzduchotechnická 
jednotka bude ve složení: přívodní a odvodní ventilátor, filtrace, deskový rekuperační výměník ZZT, 
uzavírací klapky a připojovací manžety. V přívodním potrubí bude umístěn elektrický ohřívač. 
Vzduchotechnická jednotka bude umístěna ve strojovně vzduchotechniky. Sání čerstvého vzduchu 
a odvod znehodnoceného vzduchu bude z fasády budovy. 
Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1237 000 000 „Rekonstrukce tribuny stadionu“. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná osoba p. Šrámková. OI doporučuje 
radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na dodávku a montáž v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. 
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Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák   2. Ing. Renata Havlová 
3. David Břenek    3. Ing. Petr Němec  
4. Ing. Dagmar Ševčíková   4. Tomáš Kovanda 
5. Radka Svobodová   5. Hana Koláčková 

 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B -  návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 301/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na dodávku a montáž „Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních 
zařízení“, 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, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

23. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k tomu, že umísťování reklam na vybraná městská zábradlí se řídí platným ceníkem 
a zábradlí k tomuto účelu jsou stanovena, nemělo by být potřeba každou jednotlivou smlouvu či její 
dodatek projednávat v radě města. V zájmu zajištění větší pružnosti schvalovacího procesu 
předkládám návrh na pověření vedoucí OMP touto agendou. Rada města bude nadále rozhodovat 
o ceníku i o tom, která zábradlí jsou pro daný účel k dispozici. 
 
Přijaté usnesení: 302/2017 - RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního schvalováním smluv 

o umístění reklamy na městských zábradlích k tomuto účelu určených, a to dle 
platného ceníku schváleného Radou města Kuřimi. 

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

24. Drobné investice – opravy na hřišti za DDM, Otevřená 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Po dobu rekonstrukce MŠ Zborovská budou přestěhovány dvě třídy MŠ do pavilonu ZŠJ Otevřená 
a družina se z tohoto pavilonu přemístí do objektu ZŠ Jungmannova. 
Vedle přemístění tříd, které ZŠJ zajistí, je třeba zajistit i venkovní prostory pro ty třídy školní družiny, 
které jsou nyní místěny právě v pavilonu Otevřená. 
S ředitelkou DDM Kuřim, paní Ivou Zejdovou, je dohodnuto, že škol. družina může využívat městské 
asfaltové hřiště u DDM, které má nyní DDM ve výpůjčce. Děti mohou využívat i dalších plochy, které 
nyní spravuje DDM Kuřim. 
 
Vzhledem k tomu, že se očekává výrazně vyšší provoz na tomto hřišti v průběhu celého období 
rekonstrukce MŠZ a tedy i přestěhování MŠ a družiny je nyní třeba uvést toto hřiště do odpovídajícího 
stavu. Byť je hřiště v péči DDM (zřizovatelem je Jihomoravský kraj), jedná se o majetek města Kuřimi. 
 
Popis prací: 
Zejména se jedná o výměnu zcela zničeného oplocení (a to za odolnější typ oplocení, který jsme 
použili i ve sportovním areálu). Za tímto účelem navrhuji uvolnění potřebných prostředků z ORG 
Drobné investice. Odhad nákladů ve výši do 100 tis. Kč + DPH provedla městská firma CTSK, s.r.o., 
která by opravy realizovala a fakturovala skutečné náklady). 
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Další plánované úpravy na hřišti za DDM, Otevřená. 
a) Ozelenění svahu - řeší se v rámci odstraňovaní vad a nedodělků s dodavatelem přístavby ZŠJ 
b) Oprava basketbalového koše - zajistí OI 
c) Odstranění nefunkčních zbytků zdí, oplocení a nefunkčního měst. mobiliáře 
d) Oprava asfaltového povrchu - zajistí OI 
e) Rozšíření tech. zábrany bránící ke vjezdu na hřiště autem - zajistí OI 
f) Umístění košů na odpad (vč. koše na plast) a zajištění svozu - zajistí OI  
g) Odstranění nebezpečných ocelových lan (zbytky tenisové sítě) přes hřiště - zajistí DDM 

 
Možnost procházení přes hřiště do ul. Jelínkových bude zachována. 
 
Přijaté usnesení: 303/2017 - RM schvaluje provedení oprav hřiště za DDM na ul. Otevřená 

a souhlasí s vyčleněním 125 tis. Kč z ORG Drobné investice. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

25. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim S2/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 11. 5. 2017 a sejmuta dne 26. 5. 2017. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 4 firmy. Nabídku odevzdali celkem 3 uchazeči. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 26. 5. 2017 - proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Do 29. 5. 2017 byla vyzvána 1 firma k doplnění referencí. Dne 31. 5. 2017 
proběhlo druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nabídka 
společnosti RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, v celkové hodnotě 693.227 Kč 
vč. DPH v červené barvě RAL 3016, protože společnost OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 305, 
664 34 Kuřim, IČ 26789719, která předložila nejvhodnější nabídku, nesplnila základní kvalifikační 
předpoklady. 
 
Přijaté usnesení: 304/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Budova 
šaten stadionu v Kuřimi - výměna oken“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností RI OKNA a.s., Úkolky 1055, 696 81 Bzenec, IČ 60724862, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 693.227 Kč vč. DPH v barvě RAL 3016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:35 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 31. 5. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 5. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokoly 
 2B - servisní listy 
3 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 

smlouva o výpůjčce 
 3A - smlouva o výpůjčce nebytového prostoru II. 
 3B - dohoda o ukončení smlouvy č. 11 1998 
3/1 ČSS, z. s. - sportovně střelecký klub Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 

smlouva o výpůjčce 
4 Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – žádost o pronájem pozemku  
 4A - situace 
5 S u b t e r r a  a.s. – žádost o pronájem pozemku  
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku  
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
6/1 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku  
7 Dodatek č. 2 ke smlouvě č. 2015/O/0038 – Lucie Kachlíková 
 7A - dodatek 
8 Dodatek č. 3 ke smlouvě č. 2012/O/0038 – Wellness Kuřim, s.r.o. 
 8A - dodatek 
9 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2015/O/0003 – BAUHAUS k.s. 
 9A - dodatek 
10 Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 2014/O/0086 – Andrea Pěluchová 
 10A - dodatek 
11 Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora aplikace pasportu veřejného 

osvětlení 
 11A - smlouva o dílo 
 11B - smlouva o technické podpoře 
11/1 Odlišný postup – dodávka, spuštění a technická podpora aplikace pasportu veřejného 

osvětlení 
12 Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 12A - výzva IV-KÚ-2017-001 
 12B - krycí list nabídky 
 12C - návrh smlouvy 
 12D - návrh složení komisí 
13 Smlouva o poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací - 

INFOKIOSEK 
 13A - návrh smlouvy 
 13B - všeobecné smluvní podmínky 
 13C - reklamační řád platný 
14 Žádost o souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 14A - žádost o souhlas s přerušením provozu 
15 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 15A - žádost o vyřazení nepoř. maj., vyř. prot. 
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16 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 16A - žádost o čerpání FI, mobilní interakt. displej 
17 Žádost o souhlas s uzavřením smlouvy o partnerství MŠ Zborovská 
 17A - žádost o udělení souhlasu s partnerstvím 
 17B - souhlas zřizovatele s uzavřením smlouvy o partn. 
18 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
18/1 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
18/2 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
18/3 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
18/4 Navýšení kapacity ZŠ a ŠD ZŠ Jungmannova 
19 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
 19A - rozsudek 
20 Pověření k zastupování osoby omezené ve svéprávnosti 
 20A - rozsudek 
 20B - rozsudek 
21 Zápis komise stavební ze dne 29. 5. 2017 
 21A - zápis komise stavební 
22 Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení 
 22A - výzva k podání nabídky 
 22B - návrh smlouvy o dílo 
23 Pověření vedoucí OMP 
24 Drobné investice – opravy na hřišti za DDM, Otevřená 
25 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 


