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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 17/2017 konané dne 23. 5. 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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 

2 Informace o vybudování trafostanice pro sportovní areál, Kuřim 

3 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

3/1 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

4 Dopravní řešení sportovního areálu – smlouva o umístění a provedení stavby na 
pozemku 

5 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 
roku 

6 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městs Kuřimi 

7 Schválení smlouvy - vystoupení skupin 

8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

9 Zadávací dokumentace na realizaci zakázky "Interiér Stálé expozice města Kuřimi" 

10 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

11 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu 

12 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - schválení smlouvy s EON 
na přeložku 

13 Zrušení usnesení RM č. 227/2017 - Servisní smlouva 

13/1 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 

14 Výběrové řízení Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim - vyhodnocení 
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15 Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi - schválení smlouvy o výkonu 
TDI 

16 „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ - vyhodnocení výběru 
zhotovitele 

17 Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se stavebními úpravami 

17/1 Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se stavebními úpravami 

18 Různé 

 
 
 

1. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jana Klosová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem promítacího vozu Renault 
Trafic (SPZ 3E9 4294), ve kterém je umístěno pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno 
každoročně pro provoz letního kina na nádvoří zámku. V letošním roce se uskuteční 10 filmových 
představení v termínech 7. 8. 2017 - 13. 8. 2017 a od 18. 8. 2017 do 20. 8. 2017. 
Pronájem: celkem 24.200 Kč (+ DPH 21%) bude hrazen z rozpočtu MěK - kulturního oddělení. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 250/2017 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a městem 

Kuřim dle přiloženého návrhu pro rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Informace o vybudování trafostanice pro sportovní areál, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Možnost napájení areálu Wellness Kuřim, fotbalového stadionu a právě stavěné sportovní haly 
elektrickou energií z úrovně vysokého napětí přes vlastní trafostanici prověřujeme již třetím rokem. 
Rychlejšímu rozhodování bránil předpoklad změny legislativy. Tato změna se však doposud 
neuskutečnila. Jednoduchým propočtem lze zjistit, že předpokládaná investice ve výši max. 1 mil. Kč 
je návratná do dvou let od začátku provozování. 
V současné době společnost E.ON řeší přeložku své stávající trafostanice u fotbalového stadionu 
v souvislosti s předpokládanou výstavbou hotelu. Stávající trafostanice je dvoustrojová, při odpojení 
našich odběrů však může být pouze jednostrojová. Proto je žádoucí stavět naši trafostanici současně 
s E.ONem, protože bychom jinak investici E.ONu zmařili. 
Pokusili jsme se jednat s projektantem, kterého pověřil E.ON zpracováním dokumentace pro přeložku 
trafostanice, zda-li není ochoten zpracovat dokumentaci také pro nás. Z důvodů vyčerpané kapacity 
projektové kanceláře jsme se však nedohodli. Navrhujeme proto oslovit společnost Elqa v Kuřimi. 
Předpokládaná cena za projektovou dokumentaci je do 50 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 251/2017 - RM bere na vědomí informaci o vybudování trafostanice pro sportovní 

areál Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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3. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2017-004 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim je vlastníkem mj. těchto dvanácti bytů: byt č. 824/6 (2+1) ul. nám. Osvobození, byt 
č. 1101/1 (2+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 1102/6 (2+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 1105/1 (2+1) ul. 
Bezručova čtvrť, byt č. 1106/5 (2+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 1120/1 (2+1) ul. Bezručova čtvrť, byt 
č. 898/5 (2+1) ul. Na Královkách, byt č. 901/4 (2+1) ul. Na Královkách, byt č. 874/9 (2+1) ul. 
Jungmannova, byt č. 877/3 (2+1) ul. Jungmannova, byt č. 877/5 (2+1) ul. Jungmannova a byt č. 879/2 
(2+1) ul. Jungmannova. 
V minulých letech byla v bytech č. 1101/1, 1102/6, 1105/1, 1120/1 a 901/4 vyměněna dřevěná okna 
za plastová. V bytech je nezbytné inovovat topný systém, a to vzhledem k tomu, že ve zmíněných 
bytech se nachází plynové průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - 
vše v provedení „B“, tj. spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou 
umístěny. Výměnu topení je třeba realizovat i proto, že po instalaci plastových oken zůstaly v bytě 
zdroje tepla, jejichž zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým. 
Nájemci některých zmíněných bytů mají již několik let požádáno o výměnu dřevěných oken, která jsou 
ve špatném technickém stavu, za plastová. V těchto bytech se musí nejprve odstranit nevyhovující 
plynové spotřebiče, provést etážové topení a až následujícím krokem může být výměna oken. 
OMP nechal vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem 
výměr a předpokládaným rozpočtem. 
Jelikož se jedná o etážová topení ve dvanácti bytových jednotkách, navrhuje OMP vyhlásit dvě 
zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky. Je to z toho důvodu, že topenářské firmy mají 
již nyní nasmlouvané akce i přes letní sezonu. OMP předpokládá, že při vyhlášení pouze jedné 
zakázky na všech dvanáct bytových jednotek, se výběrového řízení zúčastní omezené množství firem, 
protože z kapacitních důvodů nebude jedna firma schopna etážová topení v tolika bytových 
jednotkách provést. Předpokládaná hodnota jedné zakázky přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle vnitřní 
směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2017, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky - 2017-004 

B - návrh členů komise a náhradníků - 2017-004 
 
Přijaté usnesení: 252/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, evidenční číslo zakázky: IV-OMP-
2017-004, 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). 
 
 
 

3/1. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
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Evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2017-005 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky - 2017-005 

B - návrh členů komise a náhradníků - 2017-005 
 
Přijaté usnesení: 253/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, evidenční číslo zakázky: IV-OMP-
2017-005, 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). 
 
 
 

4. Dopravní řešení sportovního areálu – smlouva o umístění 
a provedení stavby na pozemku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Pro větší bezpečnost prostoru před wellness dojde v rámci sportovního areálu ke změně trasy 
přístupové komunikace. Z důvodu této změny, je třeba uzavřít smlouvu o umístění a provedení stavby 
na pozemku se společností MEDEX-K s.r.o., která je výlučným vlastníkem pozemku p. č. 2985/1 k. ú. 
Kuřim. 
 
Přílohy: A – smlouva o umístění stavby MEDEX-K 

B - příloha č. 1 smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 254/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na 

pozemku se společností MEDEX-K s.r.o., se sídlem Blanenská 982/15, 664 34 
Kuřim, IČ 60755580. 

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

5. Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem 
Kuřim ke konci školního roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Město Kuřim na závěr školního roku tradičně obdarovává děti mateřské školy a žáky základních škol 
v Kuřimi vstupenkami do areálu Wellness Kuřim. Nákup vstupenek do aquaparku Wellness Kuřim je 
závislé na rozhodnutí zastupitelstva města o rozpočtovém opatření na pokrytí potřebných finančních 
prostředků (1 celodenní vstup pro dítě 4 - 15 let činí 220 Kč). 
Poskytnutí daru podpoří otužování, zdokonalování v plavání a rozvoj pohybu dětí a žáků. Z toho 
důvodu navrhuji zastupitelstvu města schválit potřebné finanční prostředky na dar ke konci školního 
roku 2016/2017, a to formou vstupenky takto: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (dítě) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet dětí v mateřské škole: 441 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 441 * 220 = 97.020 Kč 
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
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1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků v základní škole: 550 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 550 * 220 = 121.000 Kč 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků základní školy: 558 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220 Kč 
Celkem: 558 * 220 = 122.760Kč 
 
Celková hodnota daru: 1.549 (441 + 550 + 558) * 220 = 340.780 Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek městem Kuřim. Wellness Kuřim věnuje každému dítěti 
a žákovi navíc kartičku na akci 2 za cenu 1 na celodenní vstup do aquaparku. 
Předání dětem a žákům proběhne prostřednictvím ředitelů škol. Školy, nejpozději do pěti pracovních 
dnů od předání, předloží zřizovateli seznamy dětí a žáků s podpisy, jako potvrzení o převzetí. 
Podepsané seznamy budou uloženy u referentky KÚ - školství. 
 
Přijaté usnesení: 255/2017 - RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 2016/2017 ve 

formě poukázek na celodenní vstupné do aquaparku Wellness Kuřim pro všechny 
děti mateřské školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřim. 

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

6. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 5. 2017 byla doručena žádost spolku Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 Praha 8, 
IČ 61383198, ve které žádají město Kuřim o dotaci na pokrytí části nákladů provozu celostátní linky 
pro děti a studenty (vizte příloha A). 
Linka bezpečí žádá o poskytnutí dotace ve výši 25.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2017 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Kuřimi spolku Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 Praha 8, IČ 61383198 ve výši 
25.000 Kč na provoz celostátní krizové linky pro děti a studenty. 

Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož)  Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o částce 15.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 256/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace 

z rozpočtu města Kuřimi spolku Linka bezpečí, z. s., Ústavní 95, 181 Praha 8, 
IČ 61383198 ve výši 15.000 Kč na provoz celostátní krizové linky pro děti 
a studenty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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7. Schválení smlouvy - vystoupení skupin 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Radě města Kuřimi je předložena ke schválení smlouva o zprostředkování vystoupení skupin BRATŘI 
EBENOVÉ a POZDNÍ SBĚR na zámeckém nádvoří dne 12. 7. 2017. 
 
Přílohy: A - smlouva Ebeni 

B - podmínky 
 
Přijaté usnesení: 257/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zprostředkování vystoupení skupin 

Bratři Ebenové a Pozdní sběr mezi městem Kuřim a Jiřím Pařezem, Renneská 
třída 400/22, 639 00 Brno, IČ 13065998. 

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

8. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 2017 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 18. 5. 2017. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 258/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 6. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 

9. Zadávací dokumentace na realizaci zakázky "Interiér Stálé 
expozice města Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Předkládáme radě města ke schválení zadávací dokumentaci na realizaci zakázky „Interiéru Stálé 
expozice města Kuřimi. Jedná se o zakázku ve finančním limitu IV, předpokládaná cena realizace je 
800.000 Kč bez DPH. V příloze předkládáme výzvu k podání nabídek, návrh smlouvy o dílo a návrh 
členů a náhradníků hodnoticí komise. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh komise 
C - návrh smlouvy o dílo 

 
Diskuse: 
D. Holman – připomíná, že s návrhem na zřízení expozice souhlasili s kolegou Ondráškem jen 
s podmínkou, že po dvou letech provozu vyhodnotíme zkušenosti s provozem a zájem veřejnosti 
o tuto expozici. Od té doby uplynul zhruba rok a vzhledem k očekávaným nákladům na realizaci má 
dnes dojem, že do voleb už k takovému vyhodnocení v radě nedojde. Nechce ale vzhledem k dlouhým 
přípravám a nákladům nijak oddalovat rozhodnutí o výběrovém řízení, proto výzvu dnes také podpoří. 
 
Přijaté usnesení: 259/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovení zakázky 

s názvem „Interiér Stálé expozice města Kuřimi“, dále schvaluje znění výzvy 
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k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle 
návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D: Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Zdržel se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 2017 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 22. 5. 2017. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 260/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 6. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

11. Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Jaroslav Řezáč, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno, má v plánu realizovat stavbu „Rozšíření 
stávajícího sjezdu z parc. č. 2642/356 v obci Kuřim a nové připojení nemovitosti na místní 
komunikaci“. Jedná se o napojení rozestavěného rodinného domu na místní komunikaci v lokalitě Díly 
za sv. Janem a to na ul. Foglarova (sjezd z RD) a na ul. Vontská (sjezd ze zahrady u RD) - vizte př. A, 
B. 
Dle předložené projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Lubomírem Řezáčem, budou 
sjezdy dotčeny části pozemků, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi. Sjezdem na ul. Foglarova 
pozemek parc. č. 2642/269 a sjezdem na ul. Vontská pozemek parc. č. 2642/166 vše v k. ú. Kuřim - 
vizte příloha B. 
Vzhledem ke skutečnosti, že město sjezd vybudovaný na obecním pozemku nechce v budoucnu 
udržovat ani opravovat (v současné době převládá právní názor, že stavba sjezdu není samostatnou 
věcí, nýbrž se stane součástí pozemku a město by se v případě absence smlouvy nebo dohody o část 
sjezdu vybudovanou na obecním pozemku mělo starat) doporučuje OMP zřídit bezúplatné věcné 
břemeno umístění stavby a sjezdu a zřízení služebnosti cesty pro pana ing. Řezáče na ul. Foglarova. 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí 
o zřízení věcného břemene - vizte příloha C. 
Ve věci sjezdu na ul. Vontská, bude zastupitelstvu města dne 23. 5. předložena žádost Ing. Řezáče 
na odprodej části pozemku parc. č. 2642/166 k. ú. Kuřim - vizte př. D. V případě schválení prodeje 
pozemku, bude stavbou sjezdu dotčen městský pozemek parc. č. 2642/166 jen nepatrně - v šířce cca 
0,90 m. Vzhledem k tomu, že sjezdem nebude dotčen chodník a sjezd bude sloužit výhradně pro 
majitele RD, doporučují OI a OMP udělit souhlas s umístěním sjezdu. 
 
OI, komise dopravy a následně RM dne 6. 10. 2016 stavby sjezdů v předložené podobě schválila. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 
D - situace 
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Přijaté usnesení: 261/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
spočívajícího v umístění stavby sjezdu a zřízení služebnosti cesty na části 
pozemku parc. č. 2642/269 k. ú. Kuřim dle situace, ve prospěch Ing. Jaroslava 
Řezáče, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, ve věci stavby - rozšíření stávajícího 
sjezdu z  pozemku parc. č. 2642/359 v k. ú. Kuřim Do doby uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

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

12. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - 
schválení smlouvy s EON na přeložku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době probíhá 
posuzování a schvalování zhotovitele, podle interní směrnice S2/2015/RM - VZMR limit IV. 
Před zahájením realizace stavby je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení přeložky 
NN kabelů EON v místě okružní křižovatky. Dojde k přeložení stávajícího kabelového vedení NN, 
které bude odhaleno a nově zakryto chráničkami ve stávající trase Náklady na přeložku si EON vyčíslil 
na částku 152.134 Kč, překládka je podle zákona č. 127/2005 Sb. mimo předmět DPH. 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o realizaci překládky zařízení distribuční soustavy se 
společností EON č. 13008845 za cenu 152.134 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva EON 
 
Přijaté usnesení: 262/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci překládky zařízení 

distribuční soustavy pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku v Kuřimi - 
Podlesí se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České 
Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400. 

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

13. Zrušení usnesení RM č. 227/2017 - Servisní smlouva 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ byla radou města 
přidělena společnosti DAFRA INVEST s.r.o. 
Jedním z požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky bylo předložení návrhu 
smlouvy o servisních službách. 
RM dne 10. 5. 2017 schválila usnesením č. 227/2017 znění Servisní smlouvy na zakázku „Úprava 
studniční vody pro Wellness Kuřim“ a souhlasila s uzavřením smlouvy se společností DAFRA INVEST 
s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 664 31 Kuřim, IČ 29205310, která je zhotovitelem zakázky za 
11.761,20 Kč. 
Vzhledem ke skutečnosti, že v textu servisní smlouvy došlo k početní chybě, navrhuje OI zrušení 
uvedeného usnesení a doporučuje schválit servisní smlouvu nového znění. 
 
Přijaté usnesení: 263/2017 - RM ruší usnesení č. 227/2017 ze dne 10. 5. 2017 ve věci znění 

Servisní smlouvy na zakázku „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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13/1. Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ byla radou města 
přidělena společnosti DAFRA INVEST s.r.o. 
Jedním z požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky bylo předložení návrhu 
smlouvy o servisních službách uchazečem za daných podmínek, tj. pro dopravu bylo stanoveno max. 
13 Kč/km vč. DPH a pro servisní činnosti max. 500 Kč/hodinu vč. DPH. OI návrh servisní smlouvy 
uchazeče v souladu s podmínkami výzvy připomínkoval a předkládá zadavateli ke schválení 
výslednou projednanou verzi smlouvy na servisní služby ve výši dle nabídky 11.761,20 Kč za 3 roky 
vč. DPH. 
Zajišťující odbor doporučuje radě města schválit servisní smlouvu společnosti DAFRA INVEST 
s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 664 31 Kuřim, IČ 29205310, v hodnotě 11.761,20 Kč. 
 
Přílohy: A – návrh servisní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 264/2017 - RM schvaluje Servisní smlouvu na zakázku „Úprava studniční vody 

pro Wellness Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností DAFRA 
INVEST s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 664 31 Kuřim, IČ 29205310, která je 
zhotovitelem zakázky za 11.761,20 Kč. 

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

14. Výběrové řízení Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2017-006 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim“. 
Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 1242 000 000. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 3. 5. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 19. 5. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. 
Byly podány celkem čtyři nabídky. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. 
 
Jediným hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Fersto, s.r.o., K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 375.095 Kč bez DPH (t. j. 453.864,95 Kč s DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 265/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér 
kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která 



 
 

 

10 

předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 375.095 Kč bez DPH, t.j. 
453.864,95 Kč vč. DPH. 

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

15. Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi - 
schválení smlouvy o výkonu TDI 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Předmět (název) zakázky: Smlouva o výkonu TDI na stavbě „Rekonstrukce a rozšíření 

kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ - návrh 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2017-004 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s investiční akcí „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ 
bude zahájeno výběrové řízení na výkon TDI. Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, se jedná o zakázku v limitu III do 500.000 Kč. 
 
Zahájení akce se předpokládá v 08/2017. 
 
Činnost TDI bude rozdělena do těchto fází: 
 
A. činnosti při provádění stavby, 
B. činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla, účast na kontrolních prohlídkách ze strany 

poskytovatele dotace případně další součinnost požadovaná investorem v době udržitelnosti 
projektu. 

 
Doba plnění 

fáze A činnosti při provádění stavby 
- termín zahájení činnosti Objednatel oznámí písemně, předpoklad do 1. 8. 2017 
- termín dokončení - do vydání kolaudačního souhlasu, předpoklad do 30. 7. 2018 

 
fáze B činnosti při řešení reklamací po dobu záruky díla 

- termín zahájení - po vydání kolaudačního souhlasu 
- termín dokončení - do skončení záruční doby díla a skončení doby udržitelnosti projektu 

 
Platební podmínky 

- odměna bude proplácena 1x měsíčně na základě faktur vystavených Dodavatelem 
a odsouhlasených oprávněným zástupcem Objednatele, vždy k poslednímu dni aktuálního 
měsíce, ve výši, která bude odpovídat měsíčnímu podílu z celkové dohodnuté odměny, 
maximálně do výše 80 % z celkové výše odměny,  

- další část odměny ve výši 10 % z celkové výše odměny bude vyplacena až poté, co budou 
odstraněny všechny vady, nedodělky či jiné nedostatky stavby a vydán kolaudační souhlas, 

- zbývající část odměny ve výši 10 % z celkové výše odměny bude vyplacena (tzv. druhá 
pozastávka) po skončení záruční doby díla a doby udržitelnosti projektu (5 let po kolaudaci), 

 
Za činnosti, které nejsou obsaženy v čl. 2 přiložené smlouvy, je sjednána cena hodinovou sazbou, 
která bude platná po celou dobu plnění předmětu. V případě plnění bude podkladem pro zpracování 
objednávek po celou dobu provádění stavby, včetně záruční lhůty. 
 
Předpokládané náklady: 
dle zkušeností z předešlých akcí se předpokládá cena do 300.000 Kč. 
 
ORG 1285 000 000   rozpočet 21 mil. Kč 
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Návrh členů hodnoticí komise:    Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Stanislav Bartoš    2. Ing. Dagmar Ševčíková 
3. Ing. Renata Havlová    3. Ing. Olga Hanáková 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy o výkonu 

B - výzva 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z projednávání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o výkonu TDI na stavbě „Rekonstrukce 

a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“. 
 
 
 

16. „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ - 
vyhodnocení výběru zhotovitele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi -Podlesí“. 
Jedná se o zakázku v limitu IV do 6 mil. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 2. 5. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 19. 5. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem. 
Bylo podáno celkem šest nabídek. 
 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem, 
všechny nabídky prošly prvním kolem posouzení. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán 
v Protokolu o otevírání obálek. 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00, Praha 5, IČ 60838744, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 3.456.789,18 Kč bez DPH, t.j. 4.182.714,91 Kč vč. 
DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o kontrole úplnosti nabídekOK 

B - protokol o otevírání obálek 
C - zpráva o posouzení nabídek 

 
Přijaté usnesení: 266/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Okružní 
křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností  STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, PSČ 150 00, 
Praha 5, IČ 60838744 v celkové hodnotě 3.456.789,18 Kč bez DPH, t. j. 
4.182.714,91 Kč vč. DPH). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17. Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se 
stavebními úpravami 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou 
nájemci obecního bytu č. 898/3 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898 - 901 
v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní 
smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 7. 4. 1999. 
Pan Luděk Suchý je upoután na invalidní vozík. Manželé Suší proto žádají o souhlas se stavebními 
úpravami bytu - dle předložené projektové dokumentace zpracované Ing. Lapčíkem (k nahlédnutí na 
OMP). V rámci stavebních úprav dojde ke zvětšení koupelny, která bude spojena s WC a s chodbou 
vedoucí do kuchyně. Dále bude částečně zbourána příčka mezi kuchyní a obývacím pokojem a dojde 
tak k propojení obou místností. Uvedenými stavebními úpravami nedojde k zásahu do nosných zdí. 
Stavební úpravy budou provedeny svépomocí s finanční podporou města do výše max. 20.000 Kč 
(částka poskytovaná jako příspěvek na rekonstrukci koupelny v případě, kdy nájemce provádí 
rekonstrukci na vlastní náklad). 
Dále pan Luděk Suchý žádá město Kuřim, jako vlastníka obecních bytů v bytovém domě 898 - 901, 
o souhlas s instalací šikmé schodišťové plošiny z prostoru vstupních dveří vchodu Na Královkách 898 
do I. nadzemního podlaží. Zdvihací plošina bude umístěna na schodišti těsně u zábradlí a v době 
mimo provoz bude svezena do prostoru I. podzemního podlaží a její hlavní část bude sklopena tak, 
aby neomezovala chůzi po schodišti. Montáž plošiny bude plně hrazena z prostředků úřadu práce 
a stavebníka. 
Dle informací OSŽP bude instalace šikmé schodišťové plošiny prováděna v režimu ohlášení 
stavebních úprav a k povolení je potřeba souhlas vlastníků bytových jednotek, jelikož bude umístěna 
ve společných částech domu. 
 
Přijaté usnesení: 267/2017 - RM souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 898/3 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 898 - 901 v ul. Na Královkách 
v Kuřimi, které provedou nájemci bytu - manž. Luděk a Vladimíra Suchých, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Stavební úpravy budou provedeny 
svépomocí s finanční podporou města ve výši max. 20.000 Kč. 

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

17/1. Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se 
stavebními úpravami 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 268/2017 - RM souhlasí s instalací šikmé schodišťové plošiny pro invalidní vozík 

ve společných prostorách bytového domu Na Královkách 898, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:45 hod. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 23. 5. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
 1A - smlouva 
2 Informace o vybudování trafostanice pro sportovní areál, Kuřim 
3 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 3A - výzva k podání nabídky 2017-004 
 3B - návrh členů komise a náhradníků 2017-004 
3/1 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 3/1A - výzva k podání nabídky 2017-005 
 3/1B - návrh členů komise a náhradníků 2017-005 
4 Dopravní řešení sportovního areálu – smlouva o umístění a provedení stavby na 

pozemku 
 4A - smlouva o umístění stavby 
 4B - příloha č. 1 smlouvy 
5 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ zřizovaných městem Kuřim ke konci školního 

roku 
6 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu městs Kuřimi 
 6A - žádost 
 6B - smlouva 
 6C - formulář vyhodnocení a vyúčtování dotace 2017 
7 Schválení smlouvy - vystoupení skupin 
 7A - smlouva Erbeni 
 7B - podmínky 
8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 8A - zápis komise 
 8B - zápis ze šetření 
 8C - pořadník DPS 
9 Zadávací dokumentace na realizaci zakázky "Interiér Stálé expozice města Kuřimi" 
 9A - výzva k podání nabídky 
 9B - návrh komise 
 9C - návrh smlouvy o dílo 
10 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 10A - zápis o výběru žadatele 
 10B - zápis ze šetření 
 10C - pořadník DPS 
11 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu  
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - smlouva 
 11D - situace 
12 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí - schválení smlouvy s 

EON na přeložku 
 12A - smlouva 
13 Zrušení usnesení RM č. 227/2017 - Servisní smlouva 
13/1 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 
 13/1A - návrh smlouvy 
14 Výběrové řízení Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim - vyhodnocení 
 14A - protokol o otevírání obálek 
 14B - Smlouva o dílo 
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15 Rekonstrukce a rozšíření kapacit MŠ Zborovská v Kuřimi - schválení smlouvy o výkonu 
TDI 

 15A - návrh smlouvy o výkonu 
 15B - výzva 
16 „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ - vyhodnocení výběru 

zhotovitele 
 16A - protokol o kontrole úplnosti nabídek 
 16B - protokol o otevírání obálek 
 16C - zpráva o posouzení nabídek 
17 Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se stavebními úpravami 
17/1 Manželé Luděk Suchý a Vladimíra Suchá, Kuřim – souhlas se stavebními úpravami 


