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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2017 konané dne 14. 6. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 6. 2017 

2 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

3 Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

4 Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže, Kuřim 

5 Výpůjčka nebytových prostor – Jungmannova 950 - záměr 

6 Nepotřebný kancelářský nábytek – prodej veřejnosti 

7 Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup vybavení interiéru restaurace v KD 

7/1 Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup reproduktorů pro ozvučení sálu v KD 

8 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu  

8/1 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu  

9 Wellness Kuřim - PD dostavba Mokrého baru na terase 

10 Projektová dokumentace "Obratiště na ul. K. H. Máchy v Kuřimi" 

11 Výhledová studie umístění autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi" 

12 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací v Kuřimi 

13 Sportovní hala Kuřim - dodatek č. 2 

14 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 29. 5. 2017 

15 Dar městu Niepolomice 

16 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

17 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 

18 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 



 
 

 

2 

19 Zpráva o činnosti Sportovních zařízení města Kuřimi, organizační složky města za rok 
2016 

20 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – Smlouva o dílo 
na dotační management 

21 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“ 

22 Žádost o finanční příspěvek 

23 Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim 

24 Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“  

25 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – schválení 
smlouvy o výkonu AD na stavbě 

25/1 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – změna návrhu 
členů a náhradníků hodnoticí komise 

26 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi  

27 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, DPNNk, 
Oplt., p. č. 1027“ 

28 Rozhodnutí o přidělení zakázky - výměna osvětlení ZUŠ Kuřim 

29 Zápis komise stavební  

30 Výběrové řízení "Interiér Stálé expozice města Kuřim" - vyhodnocení 

31 Rozpočtové opatření č. 5 

32 Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení v 4. NP  

33 Trafostanice - smlouva s EON 

34 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 6. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění: 
Usnesení č. 185/2017: 
Akce: „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému, včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“ - uzavření příkazní smlouvy, administrace projektu. 
Průvodní list s návrhem příkazní smlouvy ještě doposud nebyl připomínkován odborem 
majetkoprávním, proto odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o posunutí termínu plnění usnesení. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 305/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 6. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 185/2017 do 30. 6. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2. Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Výměna oken v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2017-002 
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 „Výměna oken v obecních bytech, Kuřim“. 
Výzva na uvedenou zakázku byla zveřejněna dne 5. 5. 2017. Současně OMP oslovil e-mailem sedm 
potenciálních dodavatelů. Lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 23. 5. 2017. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 6 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 23. 5. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování předložených nabídek proběhlo dne 5. 6. 2017 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Všechny předložené nabídky byly zařazeny do hodnocení. Jediným hodnotícím kritériem byla výše 
nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 
305, 664 34 Kuřim, IČ 27689719, a to 255.575 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 30. 9. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - dřevěná okna 

B - návrh smlouvy o dílo - okna 
 
Přijaté usnesení: 306/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech, 
Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností OKNOSTYL group 
s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, PSČ 664 34, IČ 27689719, za cenu 
255.575 Kč vč. DPH. 

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

3. Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí 
o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2017-003 
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 „Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim“. 
Výzva na uvedenou zakázku byla zveřejněna dne 9. 5. 2017. Současně OMP oslovil e-mailem osm 
potenciálních dodavatelů. Lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 23. 5. 2017. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 4 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 23. 5. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami 
vč. kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování předložených nabídek proběhlo dne 5. 6. 2017 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
 



 
 

 

4 

Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti JaT SYSTEM s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, PSČ 664 34, 
IČ 28267991, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 198.218 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 31. 8. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - střešní okna 

B - návrh smlouvy o dílo - střešní okna 
 
Přijaté usnesení: 307/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna střešních oken v obecních 
bytech, Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností JaT SYSTEM 
s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, PSČ 664 34, IČ 28267991, za cenu 
198.218 Kč vč. DPH. 

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

4. Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se sídlem Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 44946881 (dále jen „DDM“) měl s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o výpůjčce dvou zasklených 
skříněk umístěných v ul. Legionářské v blízkosti železničního mostu. 
DDM skončila dne 31. 1. 2017 platnost původní smlouvy o výpůjčce č. 2013/B/0004. DDM proto žádá 
o uzavření další smlouvy na bezplatné užívání na dobu od 15. 6. 2017 do 31. 5. 2022. Skříňky jsou 
využívané pro prezentaci činnosti kroužků při DDM Kuřim. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce - DDM 
 
Návrh usnesení: 308/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce 2 vývěsních skříněk na ul. 

Legionářská s Domem dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, 
Jungmannova 1084/1, 664 34 Kuřim, IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 5. 2022. 

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

5. Výpůjčka nebytových prostor – Jungmannova 950 - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, žádá o uzavření smlouvy o výpůjčce 
nebytových prostor na ul. Jungmannova 950, Kuřim, za účelem poskytování pečovatelské služby 
ambulantní - centrum denních služeb. Důvodem žádosti je uplynutí doby trvání výpůjčky (smlouva 
o výpůjčce nebytových prostor č. 2012/B/0043 skončí dne 31. 7. 2017). 
 
Přijaté usnesení: 309/2017 - RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor umístěných 

v I. NP budovy č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi pro Centrum sociálních 
služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276, za účelem poskytování 
sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Doba trvání výpůjčky bude 5 let. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Nepotřebný kancelářský nábytek – prodej veřejnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Do vestibulu kulturního domu byl v rámci rekonstrukce kanceláří v budově MěÚ Kuřim umístěn 
kancelářský nábytek. Dále zůstalo v KD větší množství židlí ze sálu. OMP navrhuje všechen tento 
nepotřebný nábytek nabídnout veřejnosti za zůstatkovou cenu dle přílohy. 
 
Přílohy: A - seznam nábytku 

B - foto 
C - foto 

 
Přijaté usnesení: 310/2017 - RM schvaluje prodej nepotřebného kancelářského nábytku 

umístěného ve vestibulu kulturního domu Kuřim veřejnosti dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup vybavení 
interiéru restaurace v KD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
V rámci vyklízení KD Kuřim před jeho rekonstrukcí nabídlo město Kuřim prostřednictvím internetových 
serverů Sbazar.cz a Bazoš.cz vybavení interiéru restaurace KD. O koupi projevil zájem pan Petr 
Zbruž, se sídlem Na Zelince 1289, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, PSČ 751 31, 
IČ 70241015. 
Předmět prodeje je blíže specifikován v přiložené kupní smlouvě. Pan Zbruž nabízí celkovou kupní 
cenu ve výši 33.000 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva nábytek restaurace 
 
Přijaté usnesení: 311/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Petrem Zbružem, se 

sídlem Na Zelince 1289, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, PSČ 
751 31, IČ 70241015, jejímž předmětem je prodej vybavení interiéru restaurace 
kulturního domu Kuřim za celkovou kupní cenu 33.000 Kč vč. DPH. 

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

7/1. Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup reproduktorů 
pro ozvučení sálu v KD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Petr Zbruž, se sídlem Na Zelince 1289, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, PSČ 
751 31, IČ 70241015 projevil kromě vybavení interiéru restaurace KD také zájem o reproduktory pro 
ozvučení sálu. Jedná se o 2 ks velkých a 4 ks vysokých reproduktorů. 
Cena za reproduktory byla konzultována s Bc. Radkem Jízdným a stanovena na částku 2.500 Kč za 
jeden velký reproduktor a 500 Kč za jeden vysoký reproduktor. Pan Zbruž s navrženými cenami 
souhlasí. 
Vzhledem k dodatečnému zájmu pana Zbruže o koupi reproduktorů, navrhuje OMP uzavřít druhou 
kupní smlouvu. 
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Přílohy: A - kupní smlouva reproduktory KD 
B - foto 
C - foto 

 
Přijaté usnesení: 312/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Petrem Zbružem, se 

sídlem Na Zelince 1289, Lipník nad Bečvou - Lipník nad Bečvou I - Město, PSČ 
751 31, IČ 70241015, jejímž předmětem je prodej reproduktorů pro ozvučení sálu 
kulturního domu Kuřim za celkovou kupní cenu 7.000 Kč vč. DPH. 

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

8. 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“. Jedná se o napojení rozestavěného rodinného 
domu na místní komunikaci v lokalitě Díly za sv. Janem a to na ul. Foglarova (sjezd z RD) - vizte př. A, 
B. 
 
Dle předložené projektové dokumentace vypracované projektantem Ing. Lubomírem Řezáčem, bude 
sjezdem dotčen část pozemku, který je ve vlastnictví města Kuřimi to pozemek parc. č. 2642/269 
v k. ú. Kuřim - vizte př. 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) doporučil OMP zřídit bezúplatné věcné 
břemeno umístění stavby sjezdu a zřízení služebnosti cesty pro pana ing. Řezáče. Do doby uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. 
 
Rada města dne 23. 5. 2017 usnesením č. 261/2017 schválila zřízení bezúplatného věcného 
břemene: 
261/2017 
Rada města 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
 
Usnesením č. 261/2017 město schválilo zřízení věcného břemene pro stavbu rozšíření stávajícího 
sjezdu nikoli pro již schválený sjezd z garáže. OMP doporučuje rozšířit zřízení věcného břemene i na 
již schválený sjezd z garáže a to na pozemek parc. č. 2642/261 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje usn. č. 261/2017 zrušit a schválit usnesení nové, které 
bude rozšířeno o věcné břemeno na pozemku parc. č. 2642/261 v k. ú. Kuřim. Sjezd bude 
vybudovaný z pozemků investora parc. č. 2642/356 a parc. č. 2642/359 v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. 
Ve stejném duchu bude doplněna i budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 
 
Ing. Řezáč s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
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Přijaté usnesení: 313/2017 - RM ruší usnesení č. 261/2017 ze dne 23. 5. 2017 ve věci zřízení 
věcného břemene. 

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

8/1. Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 314/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění stavby sjezdu a zřízení služebnosti cesty na části 
pozemků parc. č. 2642/269 a 2642/261 dle situace, ve prospěch Ing. Jaroslava 
Řezáče, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Brno, ve věci stavby - rozšíření stávajícího 
sjezdu z  pozemků parc. č. 2642/356 a 2642/359 vše 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: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Wellness Kuřim - PD dostavba Mokrého baru na terase 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Wellness Kuřim plánuje v roce 2018, v rámci zkvalitnění služeb zákazníkům, realizaci dostavby 
mokrého baru na terase mezi restaurací a stávajícím občerstvením vedle dětského bazénu. V tomto 
roce je potřeba stavbu projektově připravit, v souladu se schváleným rozpočtem. Jedná se o zajištění 
vstupních podkladů, zpracování studie, PD pro stavební povolení, včetně projednání s dotčenými 
orgány státní správy a správci IS a zajištění stavebního povolení a dále PD pro provádění stavby. 
Vzhledem ke skutečnosti, že se jedná o zásah do konstrukcí stavby Wellness Kuřim, projektované 
v minulosti generálním projektantem stavby, společností TIPRO projekt s.r.o., který má pro 
požadované práce veškeré projektové podklady, navrhuje OI radě města, v souladu s vnitřní směrnicí 
S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu dle článku 8 
Odlišné postupy, přímo oslovit společnost TIPRO projekt s.r.o. ke zpracování projektových prací pro 
realizaci dostavby Mokrého baru podle přiložené nabídky.  
Cena projektových prací je 272.250 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - nabídka PD Wellness Kuřim 
 
Diskuse: 
D. Holman – tento mokrý bar je podle zkušeností vedení Wellness Kuřim, s.r.o. považován primárně 
za přínos ve zvyšování kvality služeb akvaparku a současně i prodloužení pobytu v akvaparku, tj. 
zvýšení příjmů ze vstupného. Nejde tedy vedení WK primárně o zvýšení příjmů gastroprovozu, jak by 
se mohlo zdát na první pohled. 
 
Přijaté usnesení: 315/2017 - RM schvaluje zadání projektových prací na veřejnou zakázku malého 

rozsahu „Wellness Kuřim - dostavba Mokrého baru na terase“ odlišným postupem 
ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého 
rozsahu, společnosti TIPRO projekt s.r.o., se sídlem Kociánka 8/10, Sadová, 
612 00 Brno, IČ 26944685, za cenu 272.250 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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10. Projektová dokumentace "Obratiště na ul. K. H. Máchy v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Rada města Kuřimi dne 3. 6. 2016 schválila po projednání komisi dopravy dne 9. 5. 2016 pod bodem 
2 zpracování projektové dokumentace na akci „Obratiště K. H. Máchy v Kuřimi“ pro osobní automobily 
v rozsahu varianty A s menšími úpravami okolí. Celá plocha obratiště bude z polovegetačních tvárnic 
s podkladovou konstrukcí pro otáčení nákladních aut. 
Ing. Petr Jarolím předložil cenovou nabídku na zpracování projektové dokumentace ve výš 38.000 Kč 
(není plátcem DPH). 
 
Přijaté usnesení: 316/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 38.000 Kč včetně DPH na zpracování 

projektové dokumentace k akci „Obratiště K. H. Máchy v Kuřimi“, zpracovatel Ing. 
Petr Jarolím, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 628 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie 
a projekty. 

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

11. Výhledová studie umístění autobusových zastávek na ul. 
Knínická v Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Rada města Kuřimi dne 8. 2. 2017 schválila po projednání komisí dopravy dne 16. 1. 2017 pod bodem 
3.1 zpracování Výhledové studie autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi pro obsluhu 
průmyslové zóny. Ing. Petr Jarolím předložil cenovou nabídku na tuto výhledovou studii ve výš 
9.600 Kč (není plátcem DPH). 
 
Přijaté usnesení: 317/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 9.600 Kč včetně DPH na Výhledovou 

studii umístění autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi, zpracovatel Ing. 
Petr Jarolím, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 628 00 Brno z ORG 1 008 000 000 Studie 
a projekty. 

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

12. Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova 
a Spojovací v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Rada města Kuřimi dne 3. 3. 2017 uložila odboru investičnímu zpracovat studii dopravy v klidu 
(parkování) pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací v Kuřimi. 
Ing. Petr Jarolím předložil 15. 5. 2017 cenovou nabídku na tuto studii ve výš 8.800 Kč (není plátcem 
DPH). 
 
Přijaté usnesení: 318/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 8.800 Kč včetně DPH na Studii 

dopravy v klidu (parkování) pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací 
v Kuřimi, zpracovatel Ing. Petr Jarolím, xxxxxxxxxxxxxx 628 00 Brno z ORG 1 008 
000 000 Studie a projekty. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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13. Sportovní hala Kuřim - dodatek č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Sportovní hala Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
Na tyto dodatečné stavební práce nebylo, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 
provedeno zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). 
 
Dodatečné práce spočívají v: 
 
- zvětšení rozsahu fasádního pláště a změna technické specifikace fasádních panelů ZL č. 3 - 
Po zahájení stavebních prací Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím světlé 
výšky haly nad sportovní plochou o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a nevede k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval celkovou změnu projektu, 
jejíž součástí byla i související změna opláštění budovy. Zvětšen tak byl plošný rozsah fasády. 
Z hlediska barevnosti a povrchu fasády, tloušťky fasádních panelů či řešení detailů nedošlo ke změně. 
Celou fasádu však bylo třeba staticky znovu posoudit a s ohledem na zvětšení kotevních délek 
panelů, vyšší namáhání vodorovnou silou (větrem) a vyššími nároky vlivem tepelné roztažnosti bylo 
nutné upravit (zpřísnit) technickou specifikaci fasádních panelů.  
 
S ohledem na výše uvedené je nutné upravit jednotkovou cenu fasádních panelů.  
Zhotovitel předložil podrobnou kalkulaci položkové ceny odpovídající požadované technické 
specifikaci, kterou strany projednaly, posoudily dílčí složky skladby ceny a v závěru dospěly k dohodě 
o její výši 1739 Kč/m2 bez DPH. 
 

Vícepráce  3.607.238,83 Kč bez DPH 
Méněpráce  1.924.642,99 Kč bez DPH 

 
Návrh nově sjednané ceny 
     Dodatek č. 2   

Cena celkem bez DPH    1.682.595,84 Kč 

DPH        353.345,13 Kč 

Cena celkem vč. DPH   2.035.940,97 Kč 
 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přílohy: A - dodatek č 2 k SoD 2016D0076 
 
Přijaté usnesení: 319/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2016/D/0076 na zakázku „Sportovní hala Kuřim“ se společností E.PROXIMA 
s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, který spočívá 
v navýšení ceny díla o 2.035.940,97 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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15. Dar městu Niepolomice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Partnerské město Niepolomice pozvalo delegaci města Kuřimi na své každoroční slavnosti, 26. Dny 
Niepolomic (2. - 3. 6. 2017). Nejvýznamnější událostí nedávných dní v Niepolomicích byl postup 
místního fotbalového klubu FC Puszcza Niepolomice do druhé nejvyšší fotbalové soutěže v Polsku. 
Proto je jako dar navržen velký fanouškovský buben. 
 
Přijaté usnesení: 320/2017 - RM schvaluje poskytnutí věcného daru (fanouškovský buben 

v hodnotě 4.000 Kč) partnerskému městu Niepolomice při příležitosti postupu 
tamějšího fotbalového klubu do 1. ligy. 

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

16. 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 6B a v červenci 2017 byt 8A v Domě s pečovatelskou službou, 
Zahradní 1275, Kuřim. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování 
bytů v DPS Kuřim dne 2. 6. 2017. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatel 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 321/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 16. 6. 2017 a 1. 7. 2017 
dle zápisu. 

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

17. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 2016 dle 
zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti 2016 
 
Přijaté usnesení: 322/2017 - RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jana Klosová) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti Městské knihovny Kuřim za kalendářní rok 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti za rok 2016 
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Přijaté usnesení: 323/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Městské knihovny v Kuřimi za 
rok 2016. 

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

19. Zpráva o činnosti Sportovních zařízení města Kuřimi, 
organizační složky města za rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládám RM zprávu o činnosti Sportovních zařízení města Kuřimi za kalendářní rok 2016. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti 2016 
 
Přijaté usnesení: 324/2017 - RM bere na vědomí Zprávu o činnosti Sportovních zařízení města 

Kuřimi, organizační složky města, za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

20. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi – Smlouva o dílo na dotační management 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Dne 6. 5. 2017 byla se společností Eurovision, a.s., IČ 27691845, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, 
uzavřena Smlouva o dílo č. 2017/D/0042 na realizační management ve vztahu k projektu 
"Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi" a to na základě usnesení rady 
města č. 154/2017 ze dne 29. 3. 2017. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že bylo dodatečně zjištěno, že výše uvedené usnesení obsahuje chybu 
v psaní spočívající v nesprávně uvedené ceně díla, dohodly se strany z důvodu procesní opatrnosti na 
opakovaném schválení uzavření výše uvedené smlouvy v Radě města Kuřimi. 
 
Tato znovu uzavřená smlouva v plném rozsahu nahrazuje znění ze dne 6. 5. 2017. 
 
Přílohy: A - návrh SoD 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá do smlouvy uvést, že další zmiňované služby budou vždy upřesněny na základě 
dohody smluvních stran. 
 
Přijaté usnesení: 325/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na provedení realizačního 

managementu ve vztahu k projektu "Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské 
školy Zborovská v Kuřimi" se společností Eurovision, a.s., IČ 27691845, se sídlem 
Veveří 102, 616 00 Brno, v ceně 115.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 29. 5. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy ze dne 29. května 2017. 
 
Přílohy: A - zápis č. 5 
 
Diskuse: 
Bod č. 1.1. – bere na vědomí: 
D. Holman – navrhuje tento bod neschválit v navrženém znění, ale místo nákladných stavebních 
prahů doporučuje zpomalovací polštáře. 
D. Sukalovský – plastový práh není vhodný. Chce dát vše dohromady s výsledky měření rychlosti 
a teprve potom uděláme závěr. 
D. Holman – upozorňuje, že nenavrhoval plastové prahy, ale zpomalovací polštáře, které 
„nebouchají“. 
K. Torn – komise daný bod neschválila. 
PRO: 3. 
 
 
BOD č. 1.2. – schvaluje závěry komise: 
PRO: 3. 
 
 
BOD č. 1.3. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
BOD č. 1.4. – schvaluje: 
PRO: 0, PROTI: 1 (D. Sukalovský) ZDRŽELI SE: 2 (D. Holman, L. Ambrož). 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje s podmínkou: 
D. Sukalovský – žádá přepracovat vjezd na šířku jednoho vozidla a ostatní ať si řeší na svém 
pozemku. 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
D. Sukalovský – sklon sjezdu bude 13 %. Norma toto umožňuje. Zůstane zachovaný 2 m pruh 
v rovině, kde bude umístěn chodník. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
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Přijaté usnesení: 326/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 29. 5 
2017 v bodech 1.1., 1.3., 3 a 7, schvaluje body 1.2., 4, 5, 6 a dále schvaluje bod 
2 s podmínkou zúžení připojení sjezdu k vozovce na šířku jednoho vozidla max. 
3,5 m a neschvaluje bod 1.4., dle zápisu v příloze. 

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

21. Cyklostezka Kuřim – Lipůvka „smlouva o právu stavby“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Pro účely stavebního řízení bylo nezbytné doložit smlouvu o právu stavby na  pozemek parc. 
č. 935/30 v k. ú. Lipůvka, který je klíčový pro napojení cyklostezky na stávající zástavbu obce Lipůvka. 
Předmětem smlouvy je dohoda vlastníků pozemku, investora (město Kuřim) a obce (obec Lipůvka). 
Tito se dohodli na uzavření této smlouvy prokazující souhlas vlastníků pozemku s umístěním, realizací 
a užíváním stavby na části výše uvedeného pozemku. Stavba na části pozemku spočívá ve 
vybudovaní zpevněné cyklostezky v šíři 2,25 m, přesné umístění na pozemku definuje výkres situace, 
jehož fotokopie je nedílnou součástí teto smlouvy. 
Smlouva s majiteli pozemku - s panem a paní Vachovými - byla uzavřena v roce 2012. 
V odstavci IV. této smlouvy č. 2012/B/0017 je uvedeno: „Tato smlouva zanikne v případě, že do pěti 
let od jejího uzavření nebude vydáno pravomocné rozhodnutí o povolení stavby.“ Platnosti a účinnosti 
nabyla původní smlouva č. 2012/B/0017 dne 12. 6. 2012. Pravomocné rozhodnutí o povolení stavby 
zatím nemáme. 
Obec Lipůvka i manželé Vachovi souhlasí s uzavřením nové smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o právu stavby Vach 
 
Přijaté usnesení: 327/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o souhlasu s umístěním, realizací 

a užíváním stavby „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ s obcí Lipůvka, se sídlem Lipůvka 
146, 679 22 Lipůvka, IČ 00280569 a s vlastníky pozemku pac. č. 935/30, k. ú. 
Lipůvka - Ing. Václavem Vachem a Ing. Helenou Vachovou, bytem xxxxxxxxxxxx 
679 22 Lipůvka. 

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

22. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 31. 5. 2017 byla doručena žádost od společnosti České dráhy, a.s., ve které žádají o finanční 
příspěvek na pokrytí nákladů na vedení parních vlaků a historických vozů, které budou opět vypraveny 
pro již tradiční oslavu Pernštejnského panství v Nedvědici a které budou svážet návštěvníky. Jeden 
vlak pojede z Havlíčkova Brodu do Nedvědice, druhý vlak z Brna-Králova Pole do Nedvědice. Navíc 
letos zavádí večerní parní vlak z Nedvědice do Brna-Králova Pole pro odvoz cestujících z večerního 
koncertu. Parní vlaky pojedou dne 5. července 2017. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 328/2017 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 5. července 2017 ve výši 
5.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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23. Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 23. 5. 2017 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, usn. č. 265/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností 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). 
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena. 
V zadávacích podmínkách byl uveden termín plnění od 24. 5. 2017 do 24. 7. 2017. 
 
S ohledem na stavební úpravy probíhající v budově MěÚ nemohly být předány vítězné firmě místnosti 
č. 301 a 302 pro zaměření. 
 
OI doporučuje Radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se společností 
Fersto, s.r.o. s posunutým termínem dokončení zakázky na 21. 8. 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 329/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 

se společností Fersto, s.r.o., se sídlem K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 se 
změnou termínu dokončení prací do 21. 8. 2017. 

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

24. Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, bylo realizováno 
zadávací řízení na zakázku Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy 
Zborovská v Kuřimi“. Jedná se o zakázku v limitu III do 500.000 Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 24. 5. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 12. 6. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 
potenciálních uchazečů. Bylo podáno celkem 7 nabídek. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem. 
Prvním kolem posouzení prošlo 6 nabídek. Byla vyřazena nabídka č. 4. Ing. Pavel Landa za nedodání 
kopie osvědčení o provedení zakázky od objednatele u min. 2 realizovaných zakázek, jak bylo 
uvedeno ve výzvě. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. 
 
Základním hodnotícím kritériem byla ekonomická výhodnost nabídky. 
 
Kritérium pro hodnocení nabídek: 

a) celková nabídková cena činnosti TDI při provádění stavby a řešení reklamací po dobu záruky díla 
část 1 ...................................................................................................................... 90% 

b) hodinová sazba za činnosti TDI, které nejsou uvedeny v rozsahu činností TDI části 1 
část 2  ..................................................................................................................... 10% 

 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města Kuřimi 
nejvhodnější nabídka od Ing. Pavla Šudáka, Jungmannova 862, 664 34 Kuřim, IČ 01446487, který 
předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 220.000 Kč bez DPH za část 1 a 300 Kč/hod bez 
DPH za část 2, cena je konečná. 
 
 



 
 

 

15 

Přílohy: A - hodnocení podle kritérií 
B - zpráva o posouzení hodnocení nabídek 
C – smlouva o výkonu 

 
Přijaté usnesení: 330/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem Výkon 
TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy na výkon TDI s Ing. Pavlem Šudákem, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 01446487, v celkové hodnotě 220.000 Kč 
bez DPH za část 1 a 300 Kč/hod bez DPH za část 2, cena je konečná. 

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

25. „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ – schválení smlouvy o výkonu AD na stavbě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu S2/2015/RM z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr 
dodavatele na výkon autorského dozoru (dále jen AD) na výše uvedenou akci - společnost ABRAS 
projektový ateliér s.r.o. - Ing. Jaroslav Bránský. 
 
Tato společnost zpracovala projektovou dokumentaci a podílí se na zapracování požadavků 
vyplývajících z kontroly zadávací dokumentace poskytovatelem dotace. 
 
Cena za výkon AD se skládá ze tří složek: 

- cena za spolupráci při výběru zhotovitele stavby   21.129,60 Kč vč. DPH 
- cena za výkon AD při provádění stavby   116.213 Kč vč. DPH 
- cena za výkon AD po dobu záruky díla   500 Kč/hod bez DPH 

+ náklady na dopravu 6 Kč/km bez DPH 
 
Celková cena za výkon AD je 137.342,60 Kč vč. DPH. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit odlišný postup na tuto smlouvu o výkonu AD. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 331/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na dodavatele výkonu 
autorského dozoru a schvaluje uzavření smlouvy o výkonu AD se společností 
ABRAS projektový ateliér s.r.o., Dvorská 1896/28, Ponava, 678 01 Blansko, 
IČ 60751151 za cenu 137.342,60 Kč vč. DPH. 

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

25/1. „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ – změna návrhu členů a náhradníků hodnoticí komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Z důvodu nemožnosti účasti v hodnoticí komisi administrátorek ze spolenosti EUROVISION, a.s. 
vyplývající z jejich interní směrnice doporučuje OI jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení 
nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami týkající se podlimitní 
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veřejné zakázky „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“, 
v následujícím složení. 
 
Původní návrh členů hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Bc. Lucie Ema Grohová 
5. Mgr. Lenka Slámová 

 
Původní návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Ladislav Herman 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Mgr. Alice Šuhájková 
5. Ing. Renata Havlová 

 
Nově návrh členů hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jaroslav Bránský 
5. Mgr. Lenka Slámová 

 
Nově návrh náhradníků hodnoticí komise: 

6. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
7. Ing. Miloš Kotek 
8. Ing. Dagmar Ševčíková 
9. Mgr. Karin Kiesslingová 
10. Ing. Renata Havlová 

 
Přijaté usnesení: 332/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“. 

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

26. Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Wellness Kuřim s.r.o. zastoupená Ing. Janem Sojkou uzavřela s městem Kuřim smlouvu o výpůjčce 
části pozemku parc. č. 2985/2 v k. ú. Kuřim o výměře 24 m

2
 za účelem dalšího využívání 

k marketingovým účelům pro sebe, případně obchodní partnery společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
Jedná se o pozemek naproti vstupu do wellness. Na pozemku byla umístěna rampa s vystaveným 
automobilovým modelem. 
Smlouva o výpůjčce skončí 30. 6. 2017. 
Vzhledem k výstavbě „hotelu“ a přeložce trafostanice požádal Ing. Sojka o změnu umístění předmětu 
výpůjčky - vizte př. A. OMP doporučuje pozemek vypůjčit na dobu pěti let a v příloze B předkládá RM 
návrh smlouvy o výpůjčce. 
 
Podle § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., v případě výpůjčky právnické osobě zřízené obcí nemusí 
být zveřejněn záměr na výpůjčku pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
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Přijaté usnesení: 333/2017 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2985/2 k. ú. Kuřim 
o výměře 24 m

2
 ve prospěch společnosti Wellness Kuřim s.r.o, se sídlem Kuřim, 

Blanenská 1082, IČ 29213380, na dobu určitou do 30. 6. 2022. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

27. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podhoří, DPNNk, Oplt., p. č. 1027“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podhoří, DPNNk, Oplt., p. č. 1027“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 813  v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Podhoří. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 334/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

28. Rozhodnutí o přidělení zakázky - výměna osvětlení ZUŠ Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková - referent – investice) 
 
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 17. 5. 2017 a sejmuta dne 6. 6. 2017. Na 
výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 4 firmy. Nabídku odevzdali celkem 2 uchazeči. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 6. 6. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. kontroly 
úplnosti nabídek. Do 9. 6. 2017 byla vyzvána 1 firma k doplnění o jednotlivé položky rozpočtu prací. 
Dne 12. 6. 2017 proběhlo druhé jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena radě města nabídka 
společnosti NEPA, spol. s r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, IČ 15528383, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 114.939 Kč bez DPH (t. j. 139.076 Kč vč. DPH). 
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Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
B - smlouva o dílo 
C - příloha SoD č. 1 - cenová nabídka 

 
Přijaté usnesení: 335/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce „Výměna 
osvětlení ZUŠ Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
NEPA, spol. s r.o., Purkyňova 45, 612 00 Brno, IČ 15528383, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 114.939 Kč bez DPH (t.j. 139.076 Kč vč. 
DPH). 

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

29. Zápis komise stavební ze dne 12. 6. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 12. 6. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Rekonstrukce atletického stadionu  
2. Úpravy nám. Osvobození - var. A, B 
3. Cyklostezka Brno - Jinačovice - Kuřim 
4. Různé 

4.1 Vysvětlení k napojení na splaškovou kanalizaci záměru Jezdeckého klubu Srpek Kuřim 
4.2 Napojení RD na pozemku parc. č. 3204/148 v k. ú. Kuřim na IS 
4.3 Doplňkové stavby k RD na ul. Havlíčkova č. p. 926, Kuřim 
4.4 Barevnost fasády BD Bezručova č. p. 845-847, Kuřim - zachování ozdobných prvků 
fasády 
4.5 MŠ Komenského, Kuřim - úprava přístupové cesty a okolí 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 

B - příloha k zápisu KS 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.1. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.2. – schvaluje: 
PRO: 3. 
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Bod č. 4.3. – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.4. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4.5. – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 336/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 6. 

2017 v bodech 1, 2, 4.1., 4.4., 4.5. a schvaluje body 3, 4.2., 4.3 dle zápisu 
v příloze. 

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

30. Výběrové řízení "Interiér Stálé expozice města Kuřim" - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Interiér Stálé expozice města Kuřimi“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér Stálé expozice města Kuřimi“. 
Jedná o zakázku v limitu nad 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 25. 5. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 9. 6. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem. 
Byly podány celkem tři nabídky. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti INTEREXPO BRNO spol. s r.o., Kaštanová 70a, 620 00 Brno, IČ 18828744, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 714.519 Kč bez DPH (864.568 Kč vč.DPH). 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 337/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér 
Stálé expozice města Kuřimi“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
INTEREXPO BRNO spol. s r.o., Kaštanová 70a, 620 00 Brno, IČ 18828744 
v celkové hodnotě 714.519 Kč bez DPH (t.j. 864.568 Kč vč. DPH). 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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31. Rozpočtové opatření č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází žádost OI o provedení rozpočtového opatření. 
 
oddíl 61 akce Opravy MěÚ + 420.000 Kč 
oddíl 64 rezerva    - 420.000 Kč 
 
Přílohy: A – důvodová zpráva OI 
 
Přijaté usnesení: 338/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2017, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

32. Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení 
v 4. NP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele na 
akci „Radnice Kuřim - chlazení kanceláří 4. NP“. 
 
Předmětem akce je provedení chlazení kanceláří 4. NP. K tomuto chlazení bude použito klimatizační 
zařízení systému miniVRV. Jde o zařízení s přímým chladivovým okruhem, kde na jednu venkovní 
jednotku je připojeno několik vnitřních jednotek. Vnitřní jednotky budou nástěnné. Venkovní jednotka 
bude umístěna vedle budovy na terénu. Pod kondenzační jednotku budou použity podkladní plastové 
trámky. 
Ovládání vnitřních jednotek bude infraovladači - součást jednotek. Vnitřní jednotky budou vybaveny 
čerpadly kondenzátu. Kondenzát bude čerpán do půdního prostoru, kde bude odveden do kanalizace.  
Propojení vnitřních jednotek s venkovní jednotkou bude předizolovaným chladivovým potrubím 
a komunikačním kabelem. Potrubní rozvody budou vedeny uvnitř budovy stoupací šachtou na 
sociálních zařízeních až do půdního prostoru. V půdním prostoru bude provedeno rozvětvení 
k jednotlivým jednotkám. Do 4. NP k jednotkám budou provedeny prostupy přes tepelnou izolaci 
a sádrokartonový podhled. Potrubí k jednotkám bude vedeno v plastových lištách. 
Zajišťujícím odborem byl realizován průzkum trhu. Bylo osloveno celkem pět potencionálních 
dodavatelů. Jediným kritériem byla cena. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1242 000 000. Zakázka bude zadána na objednávku nebo smlouvu. 
 
K této zakázce bude třeba dále zajistit stavební, zdravotechnické a elektrikářské práce. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení nabídek - klimatizace 
 
Přijaté usnesení: 339/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM  zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž chlazení do 
kanceláří v 4. NP a schvaluje jako zhotovitele společnost MMklima s.r.o., 
Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 za cenu 532.598,44 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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33. Trafostanice - smlouva s EON 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
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. 
Z tohoto důvodu jsme EON požádali o připojení k distribuční soustavě. E.ON Distribuce a.s. jako 
provozovatel distribuční soustavy posoudil naši žádost v souladu s vyhláškou č. 16/2016 Sb., 
o podmínkách připojení k elektrizační soustavě, ve znění pozdějších předpisů. 
Na základě tohoto posouzení je nám předložen návrh Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12270942 (vizte příloha) a současně zarezervován 
požadovaný příkon. 
Podíl na oprávněných nákladech dle Smlouvy je stanoven v celkové výši 120.000 Kč. 
 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o připojení Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12270942. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení 
 
Přijaté usnesení: 340/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

z napěťové hladiny vysokého napětí č. 12270942 pro akci „Trafostanice“ se 
společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 215/6, České Budějovice 7, 
370 01, IČ 28085400. 

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

34. Různé 
 
L. Ambrož – dává tajemníkovi MěÚ Kuřim úkol, aby zajistil předkládání materiálů do Rady 
a Zastupitelstva města Kuřimi přesně podle jednacího řádu a toto žádá striktně dodržovat. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 14. 6. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 6. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 2A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 2B - návrh smlouvy o dílo 
3 Výměna střešních oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 3A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 3B - návrh smlouvy o dílo 
4 Výpůjčka vývěsních skříněk pro Dům dětí a mládeže, Kuřim 
 4A - smlouva o výpůjčce 
5 Výpůjčka nebytových prostor – Jungmannova 950 - záměr 
6 Nepotřebný kancelářský nábytek – prodej veřejnosti 
 6A - seznam nábytku 
 6B - foto 
 6C - foto 
7 Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup vybavení interiéru restaurace v KD 
 7A - kupní smlouva 
7/1 Petr Zbruž, Lipník nad Bečvou – žádost o odkup reproduktorů pro ozvučení sálu v KD 
 7/1A - kupní smlouva reproduktory KD 
 7/1B - foto 
 7/1C - foto 
8 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu  
 8A - situace 
 8B - situace 
8/1 Ing. Jaroslav Řezáč – rozšíření stávajícího sjezdu  
9 Wellness Kuřim - PD dostavba Mokrého baru na terase 
 9A - nabídka 
10 Projektová dokumentace "Obratiště na ul. K. H. Máchy v Kuřimi" 
11 Výhledová studie umístění autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi" 
12 Studie dopravy v klidu pro oblast ul. Červenáčkova, Tleskačova a Spojovací v Kuřimi 
13 Sportovní hala Kuřim - dodatek č. 2 
 13A - dodatek č. 2 k SoD 2016D0076 
14 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 29. 5. 2017 
 14A - zápis č. 5 
15 Dar městu Niepolomice 
16 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 16A - zápis o výběru žadatel 
 16B - zápis ze šetření 
 16C - pořadník DPS 
17 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2016 
 A - zpráva o činnosti 2016 
18 Zpráva o činnosti Městské knihovny Kuřim 
 18A - zpráva o činnosti za rok 2016 
19 Zpráva o činnosti Sportovních zařízení města Kuřimi, organizační složky města za rok 

2016 
 19A - zpráva o činnosti 2016 
20 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – Smlouva o dílo 

na dotační management 
 20A - návrh SoD č. 2017 0042 
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21 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka  „smlouva o právu stavby“ 
 21A - smlouva o právu stavby Vach 
22 Žádost o finanční příspěvek 
 22A - žádost 
23 Interiér kanceláří č. 301-304 radnice Kuřim 
 23A - dodatek č. 1 
24 Výkon TDI na stavbu „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v 

Kuřimi“ 
 24A - hodnocení podle kritérií 
 24B - zpráva o posouzení hodnocení nabídek 
 24C - smlouva 
25 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – schválení 

smlouvy o výkonu AD na stavbě 
 25A - smlouva 
25/1 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ – změna návrhu 

členů a náhradníků hodnoticí komise 
26 Wellness Kuřim s.r.o. – výpůjčka pozemku u polikliniky v Kuřimi  
 26A - situace 
 26B - smlouva 
27 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, DPNNk, 

Oplt., p. č. 1027“ 
 27A - situace 
 27B - situace 
 27C - smlouva 
28 Rozhodnutí o přidělení zakázky - výměna osvětlení ZUŠ Kuřim 
 28A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 28B - smlouva o dílo 
 28C - příloha SoD č. 1 - cenová nabídka 
29 Zápis komise stavební  
 29A - zápis komise stavební 
 29B - příloha k zápisu KS 
30 Výběrové řízení "Interiér Stálé expozice města Kuřim" - vyhodnocení 
 30A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 30B - smlouva o dílo 
31 Rozpočtové opatření č. 5 
 31A - důvodová zpráva OI 
32 Radnice MěÚ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení v 4. NP  
 32A - vyhodnocení nabídek 
33 Trafostanice - smlouva s EON 
 33A - smlouva o připojení 


