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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2017 konané dne 11. 7. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček, MSc. – členové rady 
města. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 9:00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Stavební úpravy bývalé MŠ na ulici Otevřená II. etapa 

2 Pracovní skupina pro přípravu návrhu zadání projektu nám. Osvobození 

 
 
 

1. Stavební úpravy bývalé MŠ na ulici Otevřená II. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Dne 27. 6. 2017 schválilo zastupitelstvo města navýšení investiční akce „Stavební úpravy budovy 
bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - stavba“. Rozpočtovým opatřením bylo na tuto akci vyčleněno 
navíc 1, 5 mil. Kč, celkem tedy rozpočet pro rok 2017 činí 2,15 mil. Kč. 
 
Předpokládaný termín realizace: červenec - srpen 2017. 
 
Jedná se o úpravy budovy družiny za účelem užívání MŠ, které vychází z vypracovaného požárně 
bezpečnostního řešení stavby a z požadavků Krajské hygienické stanice Brno. Na základě běžného 
místního šetření na místě plnění nebylo možné stanovit veškeré úpravy nutné k zajištění bezpečnosti 
užívání objektu mateřskou školou, proto byly v průběhu přípravy stavby voleny řešení “za pochodu“. 
Již v roce 2016 zde byly provedeny stavební úpravy společností Střechy Pelán s. r.o., z důvodu 
znalosti objektu, návaznosti stavebních prací a možnosti případných reklamací a vzhledem k nutnosti 
realizace akce během letních prázdnin, OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí 
S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle 
článku 8 Odlišné postupy, pokračovat v realizaci stavebního díla s touto společností Střechy Pelán 
s. r. o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941. 
 
Popis aktuálního stavu: 
V budově se nachází: hořlavý podhled, nevyhovující elektrické vedení, nejsou řešeny únikové cesty. 
Budova nevyhovuje podmínkám provozu MŠ. 
Navrhované stavební úpravy: 
· odstranění hořlavého podhledu, 
· zapravení a vymalování stropní žebrové konstrukce, 
· nehořlavý nátěr ocelových sloupů, 
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· přemístění osvětlení, 
· nové elektrické rozvody, 
· dozdění příček, případně odstranění, 
· zazdění oken v příčkách, včetně zárubní (otevírání ve směru úniku), 
· odstranění prahů, 
· protipožární prostupy, 
· výměna dveří za protipožární, 
· umístění topení do podlahy v místě úniku, 
· vymalování, včetně případného zapravení, 
· napojení myčky, 
· výměna baterie ve výdejně jídla za bezdotykovou baterii, 
· zprovoznění WC u výdejny - nový rozvod vody, 
· umístění čteček čipů, 
· přemístění panikových klik s blokátory z MŠ Zborovská, 
· doplnění hasicích přístrojů, 
· doplnění hlásičů kouře do prostoru každé třídy, 
· umístění nouzového osvětlení s piktogramy na únikových cestách, 
· zřetelné označení únikových cest, 
· zpracování projektové dokumentace, 
· zpracování požárně bezpečnostní pasportizace a požárně bezpečnostního řešení. 
 
Přílohy: A – smlouva 

B - rozpočet MŠ Otevřená 
 
Přijaté usnesení: 361/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM při zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce „Stavební 
úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - stavba“ a schvaluje jako 
zhotovitele společnost Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 
Brno, IČ 01466941. 

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

2. Pracovní skupina pro přípravu návrhu zadání projektu nám. 
Osvobození 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Pro přípravu návrhu ideového zadání projektu nám. Osvobození komise stavební doporučuje sestavit 
pracovní skupinu. 
Vůči mému předchozímu návrhu (z 31. 5. 2017) zazněly výhrady části radních týkající se zejména 
množství mnou navrhovaných členů této pracovní skupiny, které dle jejich názoru komplikuje diskusi. 
Proto navrhuji dnes pracovní skupinu v nižším počtu. 
V komisi je zastoupeno vedení města, poradní orgány rady města, zástupci obyvatelů náměstí 
Osvobození i opozice. 
 
Návrh složení: 

1) Drago Sukalovský, starosta města 
2) David Holman, místostarosta města 
3) Milada Kadlecová, předsedkyně komise stavební RMK 
4) Vladimír Pančík, předseda komise dopravní RMK 
5) David Janík, předseda komise životního prostředí RMK 
6) Miluše Macková, zastupitelka, obyvatelka domu na náměstí 
7) Martin Nawrath, odborník v oblasti úprav veřejných prostranství 
8) Zdeněk Netrefa - předseda společenství vlastníků  
9) Zbyněk Kleibel - zástupce společenství vlastníků 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje složení komise z pěti radních a vybraných odborníků. 
J. Vlček – souhlasí s návrhem starosty. 
D. Holman – trvá na hlasování o svém předloženém návrhu. Je to výsledek jednání komise stavební. 
D. Sukalovský – předkládá návrh o složení pracovní skupiny ve složení: D. Sukalovský, D. Holman, 
L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Nawrath, V. Pančík. 
 
Návrh usnesení: Rada města Kuřimi jmenuje pracovní skupinu pro přípravu návrhu zadání 

projektu nám. Osvobození ve složení dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, P. Ondrášek) Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdržel se: 1 (J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
Nebylo schváleno. 
 
D. Sukalovský – zadání připraví sám a předloží ho komisi. Oslovíme 4 firmy (např. arch. Rak, arch. 
Němec, arch. Burian, arch. Kynčl, Raf ateliér, …). Každý z radních může předložit svůj návrh. 
D. Holman – oslovil by spíše ty, kteří návrh ještě nepředkládali. 
J. Vlček – návrhy postoupíme k připomínkám pracovní skupině. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 9:35 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 7. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 

Materiály: 
1 Stavební úpravy bývalé MŠ na ulici Otevřená II. etapa 
 1A - smlouva 

1B - rozpočet MŠ Otevřená 
2 Pracovní skupina pro přípravu návrhu zadání projektu nám. Osvobození 


