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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2017 konané dne 27. 6. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 21:38 hodin, úvodem bylo přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

2 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

3 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace 

4 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu 

5 Cyklostezka Kuřim 

6 Změna odpisového plánu na rok 2017 ZŠ Jungmannova 

7 Výběrové řízení - MŠ Kuřim - mobilní interaktivní displej 

8 Pravidla Rady města Kuřimi č. P2/2017/RM - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 

9 Dod. č. 1 SOD Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 

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

11 Radnice MěÚ – smlouva na dodávku a montáž chlazení v 4. NP  

12 Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – pronájem pozemku  

13 Rekonstrukce stadionu – větrání šaten a sociálních zařízení - Rozhodnutí o přidělení 
zakázky 

13/1 Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 

14 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi  – schválení smlouvy s CETIN  na 
přeložku telefonu  

15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

16 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 

17 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 26. 6. 2017 
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18 Zápis komise stavební ze dne 26. 6. 2017 

19 Uzavření smlouvy - zámecké nádvoří 

20 Různé 

 
 
 

1. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OMP-2017-004 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 24. 1. 2017 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2017-004“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 23. 5. 2017 pod č. usnesení 252/2017 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnoticí komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 2 uchazečů (e-mailovou korespondencí bylo osloveno 12 potenciálních 
zhotovitelů). 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 8. 6. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 15. 6. 2017 druhé jednání, na 
kterém byly nabídky hodnoceny. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti SINGO, spol. s r. o., se sídlem Sentice 150, Tišnov, PSČ 666 03, 
IČ 43389635, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 749.223,16 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy o dílo - 2017-004 
 
Přijaté usnesení: 342/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim, IV-OMP-2017-004“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
SINGO, spol. s r. o., se sídlem Sentice 150, Tišnov, PSČ 666 03, IČ 43389635, za 
cenu 749.223,16 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

2. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OMP-2017-005 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
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Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 24. 1. 2017 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, IV-OMP-2017-005“. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 23. 5. 2017 pod č. usnesení 253/2017 schválila zahájení 
zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále 
schválila znění výzvy k podání nabídky a jmenovala členy a náhradníky hodnotící komise. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání 
nabídky byly získány nabídky 3 uchazečů (e-mailovou korespondencí bylo osloveno 12 potenciálních 
zhotovitelů).  
Na prvním jednání hodnotící komise dne 8. 6. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. Po prostudování nabídkových rozpočtů proběhlo dne 15. 6. 2017 druhé jednání, na 
kterém byly nabídky hodnoceny. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti ZT energy, s.r.o., se sídlem Svitavská 484/10, Blansko, PSČ 678 01, 
IČ 60731800, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 571.933,83 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 10. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy o dílo - 2017-005 
 
Přijaté usnesení: 343/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, 
Kuřim, IV-OMP-2017-005“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ZT 
energy, s.r.o., se sídlem Svitavská 484/10, Blansko, PSČ 678 01, IČ 60731800, za 
cenu 571.933,83 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

3. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezručova čtvrť, 
rekonstrukce kanalizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-002 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na výběr zhotovitele projektové 
dokumentace s názvem „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“. 
 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou 25. 4. 2017 s možností předložení nabídky 
v případě zájmu do 14 dnů od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 13 společností.  
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 358 000 000 „Ul. Bezručova - 
rekonstrukce kanalizace“. 
 
Otevírání obálek a posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 4 uchazečů. Základním hodnoticím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka.  
 
Na jednání uskutečněném 16. 5. 2017 od 9:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska 
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti 
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nabídek a došla k závěru, že nabídka spol. DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 
447916311, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 447916311, v hodnotě 
299.400 Kč bez DPH, tj. 392.190 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy o posouzení 
a hodnocení nabídek (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - posouzení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 344/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, Bezručova čtvrť - 
rekonstrukce kanalizace“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 
Brno, IČ 447916311, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
299.400 Kč bez DPH, tj. 392.190 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-003  
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízenína výběr zhotovitele projektové 
dokumentace s názvem „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou 25. 4. a 26. 4. 2017 s možností předložení 
nabídky v případě zájmu do 14 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 13 
společností. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 362 000 000 „Kpt. Jaroše - oddílný 
systém kanalizace“. 
 
Otevírání obálek a posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 6 uchazečů. Základním hodnoticím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném 16. 5. 2017 od 8:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska 
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti 
nabídek a došla k závěru, že nabídka spol. JV PROJEKT VH s.r.o, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno 
IČ 26917581, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti JV PROJEKT VH s.r.o, Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno IČ 26917581, 
v hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 345/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - 
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rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH s.r.o, 
Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno IČ 26917581, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

5. Cyklostezka Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Usnesením RM Kuřim číslo 78/2017 bylo schváleno podání žádosti o dotaci na projekt „Cyklotrasa 
Kuřim“ (název dle klasifikace Územně analytických podkladů Kuřim) do dotačního programu 
Jihomoravského kraje „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 
2017“. Dotační titul je - mimo jiné - zaměřen na plošné opravy povrchů stávajících cyklostezek 
a cyklotras, přičemž jsou spolufinancovány všechny druhy povrchů (povrchy zpevněné i povrchy 
přírodní). Výše dotace je max. 60%. 
Bylo požádáno o finanční podporu na opravu povrchu cyklotrasy Kuřim - Kuřim, Podlesí a této žádosti 
bylo vyhověno. Jihomoravský kraj změnil název projektu oproti žádosti na „Cyklostezka Kuřim“. 
Předpokládaný rozpočet na rekonstrukci povrchu cyklotrasy, která bude opravena asfaltovou 
penetrací, je ve výši 970.022 Kč. Na základě této částky je městu Kuřim přidělena dotace ve výši 
570.000 Kč, pokud budou uznatelné výdaje nižší, je město povinno vrátit prostředky dotace, které 
přesáhnou částku odpovídající 58,76 % uznatelných výdajů projektu. 
 
OI doporučuje radě města schválit přijetí dotace a podpis Smlouvy o poskytnutí dotace. 
 
Přílohy: A - smlouva o poskytnutí dotace 
 
Přijaté usnesení: 346/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu: Podpora rozvoje cyklistiky 
a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017 č. 044029/17/ORR na 
projekt "Cyklostezka Kuřim". 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

6. Změna odpisového plánu na rok 2017 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel základní školy Mgr. Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2017 (vizte příloha A). 
Dne 18. 1. 2017 usnesením č. 26/2017 schválila rada města Základní škole, Kuřim, Jungmannova 
813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci odpisový plán na rok 2017. V průběhu prvního 
pololetí roku 2017 došlo k stavebním úpravám v budově, na hřišti školy a k předání nové přístavby 
školy včetně vybavení. Tímto došlo k navýšení hodnoty movitého i nemovitého majetku základní školy, 
který jí byl zřizovací listinou předán k hospodaření. 
 
Změna odpisového plánu na rok 2017 souvisí s materiály předloženými Zastupitelstvu města Kuřimi 
ke schválení, a to aktualizace příloh č. 1 a č. 2, ve kterých je uvedena aktuální účetní hodnota 
movitého a nemovitého majetku základní školy a žádost ředitele školy o navýšení provozního rozpočtu 
na rok 2017. 
 
Přílohy: A - žádost o změnu odpisového plánu 2017 
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Přijaté usnesení: 347/2017 - RM schvaluje změnu odpisového plánu Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2017 dle 
žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

7. Výběrové řízení - MŠ Kuřim - mobilní interaktivní displej 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o zadávaní veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zadavatelem Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvková 
organizace realizováno zadávací řízení na dodávku 3 ks mobilních interaktivních displejů vedených 
pod ev. č. 1/2017. Výzva k podání nabídky byla dne 15. 5. 2017 vyvěšena na úřední desce Městského 
úřadu Kuřim a zveřejněna na webových stránkách města. Současně byli přímou výzvou obesláni 4 
kvalifikovaní dodavatelé. V průběhu zadávacího řízení nebyly podány žádné dotazy uchazečů ani 
dodatečné informace. Nakonec byly podány celkem 3 nabídky. Nabídky prošly kontrolou při otevírání 
obálek (příloha A). Žádná z nabídek nebyla vyřazena. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
podrobně popsán v přiložené zprávě o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B). Návrh kupní 
smlouvy je uveden jako (příloha C). 
 
Na základě hodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka společnosti Aspectis spol. s r.o., IČ 26936801, Kovářská 105, PSČ 664 51 
Jiříkovice v celkové hodnotě 261.541,50 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - návrh kupní smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 348/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „MŠ Kuřim - mobilní 
interaktivní displej s ev.č.1/2017“ a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy mezi 
Mateřskou školou Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvková organizace, Zborovská 
887/5, 664 34 Kuřim a společností Aspectis spol. s r.o, se sídlem Kovářská 105, 
664 51 Jiříkovice, IČ 26936801, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 261.541,50 Kč včetně DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

8. Pravidla Rady města Kuřimi č. P2/2017/RM - Pravidla pro 
přijímání a vyřizování petic 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány nová pravidla č. P2/2017/RM - Pravidla pro přijímání 
a vyřizování petic. Původní vnitřní předpis z roku 2006 byl aktualizován v souladu s novou organizační 
strukturou, kdy vzniklo samostatné oddělení přestupků, jejíž zaměstnanci mají nyní tuto problematiku 
v náplni práce a dále byl podrobněji popsán postup pro přijímání a vyřizování petic. 
Povinnost stanovit tato pravidla vychází ze zákona o obcích (§ 102 odst. 2 písm. m zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích). 
 
Přílohy: A - pravidla pro přijímání a vyřizování petic 2017 
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Přijaté usnesení: 349/2017 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní předpis č. P2/2017/RM - Pravidla 
pro přijímání a vyřizování petic, s účinností od 1. 7. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

9. Dodatek č. 1 SOD Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu se schváleným rozpočtem města dokončuje OI realizaci stavby. Při realizaci stavby došlo 
k několika změnám projektu, z nichž některé zvyšují cenu díla tím, že napravují chyby projektu, např. 
musel být prováděn podstatně větší rozsah zemních prací nebo zateplení střechy, nebo doplňují 
stavbu o vybavení vrtu a ovládání rozvodů vody pro zavlažování koupaliště a stadionu. V důsledku 
požadovaných úprav nebyly prováděny položky jako např. zateplení suterénu stavby nebo poplatky za 
skládku zeminy, které naopak snižují cenu díla při zachování sledovaných parametrů projektu. 
Vyčíslené více a méněpráce jsou přílohou předmětného dodatku. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje výsledné vícepráce ve výši 288.744,98 Kč bez 
DPH, tedy 349.381,43 Kč. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je tedy 3.913.579,43 Kč včetně 
DPH. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0041. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 k SOD 

B - výpis více a méněprací 
 
Přijaté usnesení: 350/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0041 

se zhotovitelem zakázky „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ se 
společností DAFRA INVEST s.r.o., ve výši 349.381,43 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

10. 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 doporučil v období od 1. 6. do 29. 6. 2017 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (usn. č. 279/2017 ze dne 31. 5. 2017) a na další období 
vyhlásit záměr na nájem pozemku - usn. č. 280/2017 ze dne 31. 5. 2017. 
 
280/2017 
Rada města 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. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
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V příloze C OMP předkládá nájemní smlouvu.  
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 351/2017 - 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 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 30. 6. do 31. 12. 2017 za nájemné ve výši 
15 Kč/m

2
/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

11. Radnice MěÚ – smlouva na dodávku a montáž chlazení v 4. NP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 14. 6. 2017 schválila rada města usnesením č. 339/2017 odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 
8 směrnice S2/2015/RM v zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž chlazení do 
kanceláří v 4. NP a jako zhotovitele vybrala společnost MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 
00 Brno. 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo se společností MMklima s.r.o., Palackého třída 
2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 v hodnotě 532.598,44 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo MMklima 
 
Přijaté usnesení: 352/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností MMklima s.r.o., 

Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 v celkové hodnotě 
532.598,44 Kč vč. DPH.  

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

12. Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Jiří Vašíček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku parc. č. 3647/7 
v k. ú. Kuřim o výměře 200 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. Při 
místním šetření bylo dohodnuto umístění 3 - 4 včelstev. 
 
Na základě výše uvedeného rada města dne 31. 5. 2017 schválila usnesením č. 227/2017 záměr na 
pronájem pozemku: 
277/2017 
Rada města 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, za cenu ve 

výši 2 Kč/m
2
/rok s roční valorizací od 1. 7. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
OMP předkládá RM nájemní smlouvu - vizte př. B. 
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Přílohy: A - situace 
B - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 353/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3647/7 v k. ú. Kuřim 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxx 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: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

13. Rekonstrukce stadionu – větrání šaten a sociálních zařízení - 
rozhodnutí o přidělení zakázky 
(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 dodávku 
a montáž. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 1. 6. 2017 a sejmuta dne 16. 6. 2017. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem. Nabídku odevzdali 2 uchazeči. 
Na prvním jednání hodnoticí komise dne 16. 6. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Dne 16. 6. 2017 byla společnost SMILE, s.r.o. vyzvána k doplnění 
o jednotlivé ceny v servisní smlouvě. Dne 23. 6. 2017 proběhlo druhé jednání hodnoticí komise, na 
kterém byly nabídky hodnoceny. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené 
Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města Kuřimi 
nabídka společnosti MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795, v celkové 
hodnotě 706.441,56 Kč vč. DPH, která předložila nejvýhodnější nabídku. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - smlouva o dílo 
C - servisní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 354/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na dodávku a montáž 
„Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 
Brno, IČ 29260795, která předložila nabídku v celkové hodnotě 706.441,56 Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

13/1. Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení - 
rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Přijaté usnesení: 355/2017 - RM schvaluje uzavření servisní smlouvy k vzduchotechnické jednotce 

v rámci akce „Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení“ se 
společností MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
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14. Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení 
smlouvy s CETIN na přeložku telefonu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Na investiční akci Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi bylo vydáno územní rozhodnutí 
a byla zpracována PD pro stavební povolení (DSP). 
Před žádostí o stavební povolení je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení přeložky 
kabelů telefonu mimo konstrukci mostu. Náklady na přeložku si CETIN vyčíslil na částku 66.350 Kč, 
překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty. 
OI doporučuje radě města schválit tuto Smlouvu o realizaci překládky elektronických komunikací (dále 
jen "SoRP") se společností CETIN č. VPI/MJ/2017/00121 za cenu 66.350 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - specifikace nákladů 
 
Přijaté usnesení: 356/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci překládky elektronických 

komunikací pro Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi se společností 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 
Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063 za cenu 66.350 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

15. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červenci 2017 se uvolní byt 22B v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. 
Žádosti žadatelů o nájem bytu v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 
26. 6. 2017. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 357/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 7. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

16. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo k 26. 6. 2017 odpisový plán 
dlouhodobého majetku na rok 2017. 
 
Přílohy: A - odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 358/2017 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim na rok 2017 aktualizovaného ke dni 26. 6. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
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17. Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 26. 6. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřimi předkládáme zápis z jednání komise dopravy ze dne 26. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 1.2 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 2.1. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 2.2. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.1. – doporučuje realizovat projekt – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.2. – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 359/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 26. 6. 

2017 v bodech 1.1, 1.2., 2.1., 2.2, schvaluje body 3., 4.1., a 4.2. a 5., dle zápisu 
v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 

18. Zápis komise stavební ze dne 26. 6. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 26. 6. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání Studie nám. Osvobození v Kuřimi. Dále žádost k oplocení pozemku 
parc. č. 2745/2 v k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – upozorňuje, že komise stavební nebyla usnášeníschopná. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 26. 6. 2017 

v bodech…………, schvaluje body…………………., neschvaluje 
body………………, dle zápisu v příloze. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

19. Nájemní smlouva SPŠ a SOU Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu na pronájem nádvoří a prostor objektu zámku 
Kuřim za účelem realizací akcí "Kuřimského zámeckého kulturního léta 2017" dle přílohy. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 360/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy mezi městem Kuřim a Střední 

odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Křížkovského 48/2, 664 34 Kuřim, IČ 47917865 na pronájem nádvoří a prostor 
zámku pro pořádání "Kuřimského zámeckého kulturního léta 2017". 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 22:15 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 6. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 1A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 1B - návrh smlouvy o dílo - 2017-004 
2 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 2A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 2B - návrh smlouvy o dílo - 2017-005 
3 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace 
 3A - posouzení nabídek 
4 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - Kpt. Jaroše, rekonstrukce kanalizace 

a vodovodu 
 4A - posouzení a hodnocení nabídek 
5 Cyklostezka Kuřim 
 5A - smlouva o poskytnutí dotace 
6 Změna odpisového plánu na rok 2017 ZŠ Jungmannova 
 6A - žádost o změnu odpisového plánu, odpisový plán 2017 
7 Výběrové řízení - MŠ Kuřim - mobilní interaktivní displej 
 7A - protokol o otevírání obálek 
 7B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 7C - návrh kupní smlouvy 
8 Pravidla Rady města Kuřimi č. P2/2017/RM - Pravidla pro přijímání a vyřizování petic 
 8A - pravidla pro přijímání a vyřizování petic 2017 
9 Dodatek č. 1 SOD Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim 
 9A - dodatek č. 1 k SOD 
 9B - výpis více a méněprací 
10 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku  
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - smlouva 
11 Radnice MěÚ – smlouva na dodávku a montáž chlazení v 4. NP  
 11A - smlouva o dílo MMklima 
12 Ing. Jiří Vašíček, Kuřim – pronájem pozemku  

 12A - situace 
 12B - smlouva 
13 Rekonstrukce stadionu – větrání šaten a sociálních zařízení - Rozhodnutí o přidělení 

zakázky 
 13A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 13B - smlouva o dílo 
 13C - servisní smlouva 
13/1 Rekonstrukce stadionu - větrání šaten a sociálních zařízení - rozhodnutí o přidělení zakázky 
14 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi  – schválení smlouvy s CETIN na přeložku 

telefonu  
 14A - smlouva 
 14B - specifikace nákladů 
15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 15A - zápis komise 
 15B - zápis ze šetření 
 15C - pořadník DPS 
16 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 
 16A - odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim 
17 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 26. 6. 2017 
 17A - zápis komise dopravy 
18 Zápis komise stavební ze dne 26. 6. 2017 
 18A - zápis komise stavební 
19 Uzavření smlouvy - zámecké nádvoří 
 19A - smlouva 


