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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 28/2017 konané dne 23. 8. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady města. 

 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
Omluven: PaedDr. David Holman, Ing. Petr Ondrášek. 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 8. 2017 

2 Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa  

3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, T58 Úvoz, výměna 
TS“ 

4 Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – žádost o užívání nafukovací 
haly  

5 Anna Červená – smlouva o ubytování 

6 Radek Peterka – nájemní smlouva  

7 Manželé Fučíkovi – žádost o pacht pozemku 

8 Vyřazení majetku  

9 Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 

10 Parkoviště na ul. U Stadionu - zahájení VŘ 

11 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 3 

12 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - stavba 

13 Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit – III. 
etapa - PD + AD 

14 Rozpočtové opatření č. 8 

15 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 

15/1 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 

15/2 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 

15/3 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 

16 Rozhodnutí o přidělení zakázky "Rekonstrukce stadionu - oprava fasády" 

17 Smlouva o výpůjčce příručního skladu v obci Mokrá-Horákov 

18 Drobné investice – výstavní panelový systém 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 8. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 421/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 8. 

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

2. Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném 
pásmu lesa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Zdeňka Krcháková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, jako vlastník pozemku parc. 
č. 2904/153 v k. ú. Kuřim, požádala město Kuřim jako vlastníka lesních pozemků parc. č. 3669/1 
a 3671 v k. ú. Kuřim o souhlas s umístěním stavby „vrtané studny“ v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m 
od okraje lesa) - vizte příloha A, B. 
 
Jedná se o lokalitu Za Koutem. Podle Územního plánu města Kuřimi se stavba nachází mimo 
zastavěné území obce v lokalitě s funkčním využitím pro rekreaci v krajině.  
Podle projektové dokumentace vyhotovené Jiřím Třináctým, DiS. z dubna 2017 bude studna 
vybudovaná jako vrt o profilu 410 mm, vystrojená zárubnicí v PVC profilu 160 mm. Její čistá hloubka 
bude 18 m. 
 
Vyjádření dotčených odborů: 
- podle vyjádření OI byla sonda pro studnu vyvrtaná bez předchozího ohlášení městu; 
- Odbor stavební, oddělení životního prostředí nemá k realizaci stavby připomínek. 

Vzhledem k tomu, že i vyjádření odborného lesního hospodáře pro lesní pozemky ve vlastnictví města 
ing. Jaroslava Kleina je kladné, doporučuje OMP vydat paní Krchákové souhlasné stanovisko 
s umístěním stavby vrtané studny v ochranném pásmu lesa. Souhlas s umístěním stavby bude 
předložen k žádosti pro stavební povolení. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá o podání více informací. Stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí se stavbou vrtané studny na pozemku parc. č. 2904/153 k. ú. Kuřim 

v ochranném pásmu lesa, které se týká pozemků parc. č. 3669/1 a 3671 vše v k. ú. 
Kuřim dle přílohy B. Investorem stavby je paní Zdeňka Krcháková, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 
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3. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, T58 Úvoz, výměna TS“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost EEIKA Brno, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, T58 Úvoz, Výměna TS“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 264/1 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o výměnu stávající zděné trafostanice za novou kioskovou trafostanici na ul. Úvoz na 
pozemku parc. č. 264/3 v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 264/1  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: 422/2017 - 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. 264/1 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, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – žádost 
o užívání nafukovací haly 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim v období cca od září do května provozuje na hřišti, které využívá oddíl házené 
nafukovací sportovní halu. Tato hala je užívána dle ceníku schváleného Radou města Kuřimi dne 5. 9. 
2012 usnesením č. 483/2012. Dům dětí a mládeže Kuřim má zájem ve školním roce 2017/2018 užívat 
tuto halu v období od 11. 9. 2017 do 31. 5. 2018 každý pátek v čase od 17:30 do 19:00 hod. 
Z důvodu nutné fakturace za užívání haly, požádal Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková 
organizace Jihomoravského kraje, se sídlem Jungmannova 1084/1, Kuřim, IČ 44946881 o uzavření 
smlouvy. 
 
OMP předkládá smlouvu v příloze A. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 423/2017 - RM schvaluje užívání nafukovací haly Domu dětí a mládeže Kuřim, 

příspěvkové organizaci, se sídlem Jungmannova 1084/1, Kuřim, IČ 44946881 na 
dobu určitou od 11. 9. 2017 do 31. 5. 2018, každý pátek v čase od 17:30 do 19:00 
hod. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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5. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 31. 8. 2017. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 11. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 424/2017 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
30. 11. 2017. 

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

6. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 31. 8. 2017. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 30. 11. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 425/2017 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 
30. 11. 2017. 

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

7. Manželé Fučíkovi – žádost o pacht pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Ing. Petr Fučík a Kateřina Fučíková, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
požádali o pacht pozemku parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim o výměře 533 m

2
 za účelem využití jako 

zahrada. 
Jedná se o pozemek u hřbitova v těsné blízkosti křižovatky na Jinačovice - vizte příloha A. 
Pozemek není užívaný (je zarostlý, s náletovými dřevinami). Ze tří stran je oplocený. V pozemku je 
uložen plynovod, který prochází přes celou jeho délku. 
Žadatelé byli seznámeni s umístěním plynovodu v pozemku a také se skutečností, že předmětný 
pozemek může být v budoucnu dotčen stavbou kruhového objezdu v místě současné křižovatky. 
RM dne 18. 11. 2015 usnesením č. 628/2015 schválila záměr: 
Rada města schvaluje záměr propachtovat/pronajmout pozemek parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim o výměře 
533 m2 za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
pachtovné/nájemné ve výši 2 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn v době od 20. 11. 2015 do 12. 1. 
2016. 
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OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - pachtovní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 426/2017 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manž. Ing. Petrem 

Fučíkem a Kateřinou Fučíkovou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 2766 v k. ú. Kuřim, za účelem využití 
jako zahrada, na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní lhůtou, za pachtovné 
ve výši 2 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

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

8. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 427/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dle vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č. S1/2014/RM - Provádění inventarizace majetku 
a závazků města Kuřimi je předsedou ústřední inventarizační komise tajemník městského úřadu. 
Nový tajemník je ve funkci jen krátce. Po konzultaci OMP a OF tajemník navrhuje do funkce předsedy 
ústřední inventarizační komise vedoucího odboru finančního Ing. Aleše Varmužku. 
 
Přijaté usnesení: 428/2017 - RM jmenuje předsedou ústřední inventarizační komise vedoucího 

odboru finančního Ing. Aleše Varmužku. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Parkoviště na ul. U Stadionu - zahájení VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, OI předkládá ke schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele veřejné 
zakázky malého rozsahu Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim, na křižovatce ulic U Stadionu 
a Jungmannova. Parkoviště obsahuje 12 parkovacích stání, z toho 1 stání pro vozidla přepravující 
osoby těžce pohybově postižené. Součástí objektu je připojení na místní komunikaci (sjezd), úprava 
chodníků v nejnutnějším rozsahu a stanoviště pro kontejnery na tříděný odpad.  Parkoviště bude 
umístěné na ploše bývalého hřiště, má navržen povrch z asfaltového betonu. Navržené rozšíření 
parkoviště o 7,9 m za hranici hřiště do plochy zeleně směrem k obytnému domu má povrch 
z plastových tvárnic vyplněných štěrkodrtí.  
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Předpokládané zahájení realizace stavebních prací je 25. 9. 2017, dokončení 30. 11. 2017. 
Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů hodnotící komise. 
Na investiční akci vyčlenilo zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2017 částku 970.000 Kč, 
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 695.000 Kč. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SoD 
C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 429/2017 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“ a dále schvaluje výzvu k podání nabídky, 
návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise. 

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

11. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 3 
(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. 3 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). 

Po upravení projektové dokumentace pro celkovou výšku budovy o 2m, projektant zpracoval celkovou 
změnu projektu pro provádění stavby. 
 
Změny související s tímto dodatkem č. 3 budou následující: 

- změna / zvětšení rozsahu akustických obkladů včetně jejich podkonstrukce - souvisí se 
zvětšení objemu haly a tím i nutností náročnějších akustických úprav ve vazbě na studii 
akustiky interiéru haly, 

- změna délky žebříku na fasádě včetně doplnění ochranného koše, 
- změna sklápěcích basketbalových košů, 
- úprava délky dělících opon, 
- úprava systému odvodnění severní části střechy haly, 
- úprava potrubních rozvodů vzduchotechniky haly, 
- úprava systému vytápění v souvislosti se zvětšeným objemem haly a tím i s vyššími tepelnými 

ztrátami budovy, 
- úprava systému osvětlení sportovní plochy související se zvětšenou světlou výškou haly 

a spočívající v navýšení počtu dříve navržených svítidel a úpravách návazných prvků 
(rozvaděče apod.), 

- změna systému EPS v hale, kdy původně navržený systém je certifikován pro světlou výšku 
místnosti do 12,0m. Navýšením haly o 2m došlo k překročení tohoto parametru a nutnosti 
změnit systém EPS v prostoru haly za jiný, 

- umístění plošiny pro kamery nad sportovní plochou - součástí plošiny je konstrukce plošiny, 
dodávka a montáž zábradlí a žebříku, prostup v sendvičové fasádě. 
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Vícepráce  5.093.007,97 Kč bez DPH 
Méněpráce  1.422.082,14 Kč bez DPH 

 
Návrh nově sjednaná cena 
     Dodatek č. 3   

Cena celkem bez DPH  ...................... 3.670.925,83 Kč 

DPH  ...................................................... 770 894,42 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ....................... 4.441.820,25 Kč 

Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přílohy: Dodatek č3 k SoD 2016D0076 
 
Přijaté usnesení: 430/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je 
navýšení ceny díla o 4.441.820,25 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

12. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II. etapa - 
stavba 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - 

stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-008 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původním soupisu prací. Jedná se o práce, které nebyly odhaleny při 
sestavování rozpočtu a které dodatečně vyšly z požárně bezpečnostního řešení a z požadavků MŠ na 
bezpečné užívání prostor. 
 
Dodatečné práce spočívají v: 

- opravě stropních panelů, včetně rozebrání střechy, 

- nátěr ocelových nosníků v místě odhalení, 

- zabudování teplovodu do podlah v místě únikové cesty, 

- vyřešení únikové cesty z budovy do zahrady, 

- doplnění protipožárních dveří v místech únikové cesty, 

- obklad teplovodu v prostoru tříd, 

- řešení vodovodních instalací, včetně zaslepení, 

- instalace myčky - přebudování kuchyňské linky, vč. rozvodů, 

- výměna podlahové krytiny v prostorech šaten a kabinetů, 

- zapravení podlah v oblasti podlahové vpusti a jiných narušení podlah z důvodu rekonstrukce, 

- přemístění uzávěru plynu, 

- doplnění vypínačů a zásuvek, včetně výměny zastaralých kusů. 
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Zhotovitel předložil oceněný soupis prací, který je nedílnou součástí Dodatku ke smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0087. 
 

Vícepráce: cena bez DPH 317.750 Kč 
DPH 66.728 Kč 
cena vč. DPH 384.478 Kč 

 
Přílohy: A – dodatek č. 1 MŠ Otevřená 

B - rozpočet MŠ Otevřená - vícepráce 
 
Přijaté usnesení: 431/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0087 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
II. etapa - stavba“ se společností Střechy Pelán s.r.o., se sídlem Stavební 162/5, 
602 00 Brno, IČ 01466941, který spočívá v navýšení ceny díla o 384.478 Kč vč. 
DPH z důvodu dle zápisu. 

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

13. Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových 
výukových kapacit – III. etapa - PD + AD 
(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 z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele projektové 
dokumentace, provedení spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru na 
výše uvedenou akci - společnost 7points s.r.o. 
Tato společnost zpracovávala studie k investičnímu záměru na pokračování projektu rozšíření kapacit 
ZŠ Jungmannova III. etapa. Dále zpracovávali kompletní PD II. etapy přístavby ZŠ Jungmannova od 
územního řízení, stavebního povolení až po prováděcí a zadávací projekt. 
Celková cena za zpracování projektu a inženýrskou činnost činí 1.475.946 Kč vč. DPH - vizte nabídka 
ze dne 9. 8. 2017. 
Cena za zpracování projektové dokumentace byla porovnána s honorářovým výpočtem, jehož 
výsledné rozmezí je 2.313.000 Kč až 2.817.000 Kč. 
Příprava projektu a studie stavby v celkové hodnotě 111.405 Kč vč. DPH již byly provedeny. 
 
Cena za jednotlivé části díla činí: 
 

PD pro vydání Společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení - „III. etapa“ 382.800 Kč bez DPH 
PD pro provedení a zadání stavby - „III. etapa“ 603.920 Kč bez DPH 
Spolupráce při výběru zhotovitele 16.000 Kč bez DPH 
Výkon autorského dozoru - pro lhůtu 10 měsíců 125.000 Kč bez DPH 

Celková nabídková cena 1.127.720 Kč bez DPH 

DPH 21 % 236.821 Kč 

Celková nabídková cena 1.364.541 Kč vč. DPH 

 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro 
Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro provedení a zadání stavby, provedení 
spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru od společnosti 7points, s.r.o. ve výši 
1.364.541 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - cenová nabídka 
C - honorářový výpočet 
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Přijaté usnesení: 432/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 
S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace na akci "Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa" a schvaluje jako zpracovatele 
společnost 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 
a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové dokumentace 
pro Společné územní rozhodnutí a stavební povolení, pro provedení a zadání 
stavby, provedení spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru 
v celkové hodnotě 1.364.514 Kč vč. DPH. 

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

14. Rozpočtové opatření č. 8 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI požádal RM o schválení rozpočtového opatření - navýšení ORGu Památková péče o 8.000 Kč 
a navýšení akce Stavební úpravy MŠ Otevřená o 180.000 Kč. Žádosti jsou v přílohách. 
 
RO č. 8 
 
výdaje oddíl 33 památková péče   + 8.000 Kč 
výdaje oddíl 64 rezerva      - 8.000 Kč 
 
výdaje oddíl 31 akce Stavební úpravy MŠ Otevřená + 180.000 Kč 
výdaje oddíl 64 rezerva      - 180.000 Kč 
 
Přílohy: A – důvodová zpráva OI - památková péče 

B – důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
 
Přijaté usnesení: 433/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 8 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

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

15. Dva nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové 
vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Ing. arch. Josef Hajduch, projektant „Novostavba RD Reovi“ a investoři Lukáš Re a Reová Pavlína 
Bc., xxxxxxxxxxxxxxxx Brno - Komín, vlastníci pozemku p. č. 3204/149 předložili koordinační situaci 
stavby výše uvedeného RD a požádali o možnost využití obecního pozemku p. č. 3204/48, který je 
v majetku města k umístění sítí a sjezdu vše k. ú. Kuřim. 
Spolu s uvedenou stavbou RD manželů Reových je však třeba majetkově dořešit napojení 
sousedního RD, na poz. p. č. 3204/148 k. ú. Kuřim, vlastník Ing. Milan Dlouhý na inženýrské sítě - 
situace tvoří Přílohu A. 
Plánovaná stavba obou RD (dále jen „RD“) se nachází v části obce - Kuřim -Podlesí. 
Výstavba v lokalitě Podlesí je však mimo jiné regulována „Územní studií „Podlesí - FO16“, 
zpracovanou KNESL + KYNČL s.r.o. (dále jen „Studie“). Tato Studie, jejímž účelem je zpřesnění 
využití území bude v 9/2017 posouzena a následně schválena Úřadem územního plánování MÚ 
Kuřim a zaevidována v Evidenci územně plánovací činnosti. 
Studie předpokládá v řešené lokalitě výstavbu 11 rodinných domů, výstavbu kruhového objezdu 
a výstavbu komunikace. Studie mj. řeší dopravní obsluhu lokality a prostupnost řešeným územím. 
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Město Kuřim v roce 2017 realizuje v souladu s výše uvedenou Studií a Územním plánem města Kuřimi 
(ÚP) stavbu kruhového objezdu. Pokračující komunikaci označenou v ÚP jako F015 směřující do 
obytné zóny označené F016 však již město vlastním nákladem v plánu realizovat nemá. Dle Studie je 
součástí dopravního řešení v lokalitě i propojovací komunikace (dále i „propoj“) mezi ulicí Nad 
Záhořím a plánovanou komunikací. Vybudování této komunikace F015 včetně propoje bude 
podmínkou pro stavbu rodinných domů v této lokalitě s tím, že vybudovat ji budou muset vlastním 
nákladem společně jednotliví stavebníci případně investor lokality. 
 
Město Kuřim, manželé Reovi a Ing. Milan Dlouhý se dohodli na úhradě poměrné části nákladů 
spojených s vybudováním propojovací komunikace v rámci řešeného území v rozsahu dle Přílohy B. 
Smlouva o úhradě finančního závazku tvoří Přílohu C. Účinnost smlouvy bude limitována datem 31. 
12. 2037 a smlouva zanikne v případě, že do tohoto data nebude vydáno stavební povolení na stavbu 
komunikace F015. 
 
Ing Milan Dlouhý, Srbská 1784/9, 612 00 Brno má v plánu realizovat stavbu RD na pozemku p. 
č. 3204/148 k. ú. Kuřim. Stavba RD byla Odborem stavebním a životního prostředí povolena. Ani pan 
Dlouhý ani manželé Reovi však nemají vyřešen s vlastníkem pozemku p. č. 3204/48 k. ú. Kuřim 
(město Kuřim) souhlas s umístěním sjezdu k rodinným domům ani doposud nezískali souhlas 
s uložením sítí do obecních pozemků p. č. 3204/48 a 3204/45 k. ú. Kuřim. 
 
Do pozemku p. č. 3204/48 k. ú. Kuřim mají být investorem - SJM Reovi uloženy tyto sítě a přípojky: 
vodovodní řad DN 80 v délce cca 44 m, kanalizační splašková přípojka DN 250 v délce 19,5 m. 
V souvislosti s umístěním vodovodního řadu, kanalizační přípojky a vybudováním sjezdu na 
pozemcích p. č. 3204/48 a 3204/45 k. ú. Kuřim je třeba uzavřít Smlouvu o umístění stavby na 
pozemku a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch manželů Reových. 
Smlouva o umístění stavby a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tvoří Přílohu D. 
Věcné břemeno navrhuje OMP zřídit bezúplatně, jelikož stavebník vlastním nákladem vybuduje 
vodovodní řad, který bezprostředně po získání kolaudačního souhlasu nabídne městu Kuřim 
k převzetí do majetku za 100 Kč. 
 
Ing Milan Dlouhý v souvislosti s plánovanou stavbou svého RD požádal dne 10. 7. 2017 město Kuřim 
o možnost odkoupení volných přípojek inženýrských sítí vybudovaných městem Kuřim v roce 2000 
(dále i „IS“), konkrétně vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové 
kanalizace, které se nacházejí na pozemcích p. č. 3204/45 a p. č. 3204/48 vše k. ú. Kuřim. Ve věci 
ocenění nevyužitých přípojek byl v roce 2015 zpracován znalecký posudek vypracovaný Ing. Liborem 
Meduňou - č. 2085-25/15, který stanovil cenu přípojek na 34 070,- Kč. Město Kuřim však může tuto 
cenu brát pouze jako orientační a stanovit si kupní cenu dle vlastního uvážení. Kupní smlouva ve věci 
prodeje přípojek tvoří Přílohu F tohoto materiálu. 
V souvislosti s umístěním vodovodní přípojky, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové 
kanalizace do pozemku p. č. 3204/48 k. ú. Kuřim je třeba uzavřít Smlouvu o umístění stavby na 
pozemku a smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene ve prospěch Ing. Milana 
Dlouhého. Smlouva o umístění stavby a smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene tvoří 
Přílohu G. Věcné břemeno navrhuje OMP zřídit za celkovou cenu 10.000 Kč bez DPH. 
 
Navazující pozemek p. č. 3204/150 k. ú. Kuřim nabídli spoluvlastníci (Ing. Dlouhý Milan, SJM Lukáš 
a Pavlína Reovi, Rampulová Jana) městu Kuřim bezúplatně k převodu s tím, že na pozemku 
vybudovaný sjezd bude mít parametry místní komunikace a do doby rekolaudace sjezdu na místní 
komunikaci se stavebníci Milan Dlouhý a manželé Reovi zaváží vybudovaný sjezd vlastním nákladem 
udržovat, přestože se po vybudování stane součástí pozemku p. č. 3204/48 a darovaného pozemku 
3204/150 k. ú. Kuřim. 
K darovanému pozemku p. č. 3204/150 k. ú. Kuřim bude po nabytí pozemku do majetku města 
(usnesení ZM) nutno zřídit věcné břemeno (služebnost inženýrské sítě), stejně jako k pozemku 
p. č. 3204/48 k. ú. Kuřim ve věci uložení přípojek pro manžele Reovi. 
 
Přílohy: A - situace 

B – propojovací komunikace 
C – smlouva o úhradě finančního závazku 
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D – smlouva o umístění stavby 
E – stavba RD 
F – KS - přípojky 
G – smlouva o umístění stavby 
H – stavba RD 

 
Přijaté usnesení: 434/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o úhradě finančního závazku ve věci 

úhrady poměrné části nákladů na vybudování propojovací komunikace s manž. 
Lukášem Re a Pavlínou Reovou Bc., xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno a Ing Milanem 
Dlouhým, xxxxxxxxxxxx 612 00 Brno jako zavázanými. 

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

15/1. Dva nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou 
a majetkové vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 435/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění stavby na pozemku 

a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s manž. Lukášem Re 
a Pavlínou Reovou Bc., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Brno ve věci umístění stavby: 
vodovodu DN 80, přípojky splaškové kanalizace DN 150 a sjezdu do pozemku 
p. č. 3204/48, 3204/45 a zřízení budoucího věcného břemene ve věci uložení 
přípojky splaškové kanalizace do pozemků p. č. 3204/45, p. č. 3204/48 a 3204/150 
vše k. ú. Kuřim dle situace v příloze D. 

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

15/2. Dva nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou 
a majetkové vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 436/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění stavby na pozemku 

a Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene s Ing Milanem Dlouhým, 
xxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno ve věci umístění stavby: vodovodní přípojky, přípojky 
dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace do pozemku p. č. 3204/48 vše 
k. ú. Kuřim a zřízení budoucího věcného břemene ve věci uložení vodovodní 
přípojky, přípojky dešťové kanalizace, přípojky splaškové kanalizace do pozemků 
p. č. 3204/48, p. č. 3204/45 a 3204/150 k. ú. Kuřim dle situace v příloze E. 

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

15/3. Dva nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou 
a majetkové vypořádání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 437/2017 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy ve věci odprodeje přípojek 

(vodovodní, splaškové a dešťové kanalizační), vybudovaných v rámci výstavby 
inženýrských sítí v ul. Nad Záhořím a Pod Slavičkou, kupující Ing. Milan Dlouhý, 
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bytem xxxxxxxxxxxxxx Královo Pole, 612 00 Brno, za cenu ve výši 34.070 Kč bez 
DPH, tj. 41.225 Kč vč. DPH. 

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

16. Rozhodnutí o přidělení zakázky "Rekonstrukce stadionu - 
oprava fasády" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim S2/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 3. 8. 2017 a sejmuta dne 18. 8. 2017. Na 
výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 5 firem. Nabídku odevzdal 1 uchazeč. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 18. 8. 2017 proběhlo otevření obálky s nabídkou vč. kontroly 
úplnosti nabídky. Dne 21. 8. 2017 proběhlo druhé jednání hodnotící komise, na kterém byla nabídka 
hodnocena. Průběh posouzení a hodnocení nabídky je popsán v přiložené Zprávě o posouzení 
a hodnocení nabídek. 
Na základě zhodnocení získané nabídky je výběrovou komisí doporučena Radě města nabídka 
společnosti PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 618 00 Brno, IČ 28334043, za cenu 
891.111,19 Kč bez DPH (tj. 1.078.244,54 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 438/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce stadionu - oprava fasády“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, 
IČ 28334043, která předložila nabídku v celkové hodnotě 891.111,19 Kč bez DPH 
(t.j. 1.078.244,54 Kč vč. DPH). 

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

17. Smlouva o výpůjčce příručního skladu v obci Mokrá-Horákov 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jana Klosová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Mokrá-Horákov o výpůjčce prostoru příručního skladu 
v objektu Obecní knihovny Mokrá-Horákov, sídlícího na adrese Mokrá č. 350. Tato změna je z důvodu 
zrušení střediska výměnného fondu v Modřicích a přestěhování výměnných fondů do knihovny v obci 
Mokrá-Horákov. Smlouva je na dobu dvaceti let. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce Mokrá 
 
Přijaté usnesení: 439/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce mezi obcí Mokrá-Horákov 

a městem Kuřim dle přiloženého návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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18. Drobné investice – výstavní panelový systém 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení nákup výstavního panelového systému včetně stojanů 
a spojovacího materiálu pro potřeby města Kuřimi a Městské knihovny Kuřim (Klubu Kotelna 
a kulturního domu). Vše bude hrazeno z ORGu drobné investice. 
 
Přijaté usnesení: 440/2017 - RM schvaluje nákup výstavního panelového systému a souhlasí 

s vyčleněním částky 65.025 Kč z ORG Drobné investice. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:10 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města radní 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 23. 8. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 16. 8. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa 
 2A - situace 
 2B - situace 
3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, T58 Úvoz, výměna 

TS“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - smlouva 
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4 Dům dětí a mládeže Kuřim, Jungmannova 1084/1, Kuřim – žádost o užívání nafukovací 
haly 

 4A - smlouva 
5 Anna Červená – smlouva o ubytování 
6 Radek Peterka – nájemní smlouva  
7 Manželé Fučíkovi – žádost o pacht pozemku 
 7A - situace 
 7B - pachtovní smlouva 
8 Vyřazení majetku 
 8A - vyřazovací protokoly 
9 Jmenování předsedy ústřední inventarizační komise 
10 Parkoviště na ul. U Stadionu - zahájení VŘ 
 10A - výzva parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim 
 10B - návrh SoD 
 10C - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
11 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 3 
 11A - Dodatek č3 k SoD 2016D0076 
12 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená II etapa - stavba 
 12A - dodatek č. 1 SOD2017D0087 
 12B - rozpočet MŠ Otevřená - vícepráce 
13 Město Kuřim - ZŠ Kuřim Jungmannova - vybudování nových výukových kapacit – 

III. etapa - PD + AD 
 13A - smlouva o dílo 
 13B - cenová nabídka 
 13C - honorářový výpočet 
14 Rozpočtové opatření č. 8 
 14A - důvodová zpráva OI 
 14B - důvodová zpráva OI - MŠ Otevřená 
15 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 
 15A - situace 
 15B - propojovací komunikace 
 15C - smlouva o úhradě finančního závazku  
 15D – smlouva o umístění stavby - SJM RE 
 15E - stavba RD - SJM Reovi 
 15F - KS - přípojky 
 15G – smlouva o umístění stavby - Dlouhý 
 15H - stavba RD - Dlouhý 
15/1 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 
15/2 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 
15/3 2 nové RD, Kuřim (Podlesí) - souhlas se stavbou a majetkové vypořádání 
16 Rozhodnutí o přidělení zakázky "Rekonstrukce stadionu - oprava fasády" 
 16A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 16B - smlouva o dílo 
17 Smlouva o výpůjčce příručního skladu v obci Mokrá-Horákov 
 17A - smlouva o výpůjčce Mokrá 
18 Drobné investice - výstavní panelový systém 


