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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 27/2017 konané dne 8. 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 14:17 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 8. 2017 

2 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – zrušení usnesení 

3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

4 HABAU CZ s.r.o. – pronájem pozemku  

5 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovod a přípojka pro Family park 
Zahrádky“ 

6 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné 
kanalizace“ 

7 Smlouva o zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení 

8 Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2017 

9 Smlouva o převodu vlastnictví - KŘP JMK 

10 Dodatek č. 8 ke smlouvě 241/2005 GINIS 

11 Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 

12 Prodloužení podpory TC o pět let 

13 Schválení smlouvy na hudební vystoupení 

14 Interiér Stálé expozice města Kuřimi – dodatek č. 1 

15 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 

16 Návrh na personální posílení Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 

17 Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 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: 404/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 8. 

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

2. Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – zrušení usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 12. 4. 2017 toto usnesení: 
161/2017 
RM schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 
157,85 m

2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, 

který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností Broome, s.r.o., se 
sídlem Cejl 37/62, Brno, PSČ 602 00, IČ 29316928, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou, za nájemné ve výši 85 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování dobročinného 

secondhandu. 
 
Vzhledem k tomu, že společnost Broome, s.r.o. ustoupila od zamýšleného záměru zřídit 
v předmětném nebytovém prostoru dobročinný secondhand, navrhuje OMP přijaté usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 405/2017 - RM ruší usnesení č. 161/2017 ze dne 12. 4. 2017 ve věci pronájmu 

nebytového prostoru č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. Podle usn. ZM 
č. 1023/2017 ze dne 21. 3. 2017 můžou vlastníci pozemků podat nabídky do 17. 8. 2017 do 11.30 
hodin: 
 
1023/2017 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek: 
a) termín konání výběrového řízení 17. 8. 2017 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m

2
 pozemku 189 Kč 

d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků 
pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 
17. srpna 2017 do 11:30 hodin. 
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V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník, Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí OMP, Ing. Vladimíra Fidrmucová - 
referentka OMP. 
 
Náhradníci: 
Mgr. Alena Trtílková - vedoucí OŽÚ, Soňa Axmannová - referentka OF, Alena Janoušková -referentka 
OMP. 
 
Přijaté usnesení: 406/2017 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1023/2017 ze dne 21. 3. 
2017 dle zápisu. 

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

4. HABAU CZ s.r.o. – pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, IČ 26068338, 
požádala město Kuřim o pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 v k. ú. Kuřim o výměře 1.000 m

2
 za 

účelem zřízení mezideponie výkopové zeminy a uložení stavebního materiálu pro stavbu veřejného 
zájmu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“ resp. nádraží Kuřim. Plánovaná doba nájmu 
se předpokládala v období od 30. 3. do 31. 8. 2017, tj. cca 5 měsíců. 
 
Jedná se o pozemek na Podlesí v těsné blízkosti areálu „obalovny Kuřim“ - vizte příloha A. V pozemku 
je uložen vysokotlaký plynovod (VTL) - vizte příloha B. HABAU CZ s.r.o. předložila vyjádření vlastníka 
plynovodní sítě, jakým způsobem může být využíván pozemek, na který se vztahuje ochranné pásmo 
plynovodu. Toto vyjádření je přílohou nájemní smlouvy. 
 
Město Kuřim společnosti HABAU CZ s.r.o. vyhovělo a uzavřelo na předmětný pozemek nájemní 
smlouvu za nájemné ve výši 4,50 Kč/m

2
/měsíc do 31. 8. 2017. 

 
Dne 26. 6. 2017 společnost HABAU CZ s.r.o. požádala o prodloužení nájmu od 1. 9. do 30. 11. 2017. 
Jelikož se jedná o podstatnou změnu již schváleného záměru, OMP doporučil schválit záměr nový. 
RM dne 12. 7. 2017 usnesením č. 377/2017 schválila záměr: 
 
377/2017 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. Kuřim o výměře 1.000 
m

2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice, IČ 26068338, za 

účelem uložení stavebního materiálu a zeminy, na dobu určitou od 1. 9. do 30. 11. 2017 za nájemné 
ve výši 4,50 Kč/m

2
/měsíc. 

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

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 407/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 1.000 m
2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 
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České Budějovice, IČ 26068338, za účelem uložení stavebního materiálu 
a zeminy, na dobu určitou od 1. 9. do 30. 11. 2017 za nájemné ve výši 
4,50 Kč/m

2
/měsíc. 

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

5. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovod 
a přípojka pro Family park Zahrádky“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Mgr. Lea Podsedníková v zastoupení investora OC Zahrádky, s.r.o. pro stavbu „STL plynovod 
a přípojka pro Family park Zahrádky“ (dále jen „stavba“), zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je budoucí zřízení věcného 
břemene v souvislosti se stavbou plynárenského zařízení - vizte př. A, B. Jedná se o plynovod 
a přípojku pro obchodní centrum Family park Zahrádky na pozemku parc. č. 2619 k. ú. Kuřim. 
Plynárenské zařízení je uloženo v pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim, které je ve vlastnictví města 
Kuřim. Podmínkou předání plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení věcného 
břemene k pozemku města.  
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o. 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný 
z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 408/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim. Náklady na 
zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH 
za běžný metr liniové stavby. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

6. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim, ul. 
Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-005 
Zadavatel: Město Kuřim 
Zajištující odbor (ZO): Odbor investiční (OI) 
Vedoucí ZO: Stanislav Bartoš 
Pověřený pracovník ZO: Pavla Kubová 
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Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na výběr 
zhotovitele realizace akce „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“. 
 
Výzva byla zveřejněna na profilu zadavatele od 1. 6. 2017 s možností předložení nabídky do 29. 6. 
2017. Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 363 000 000 „Kuřim, ul. Tišnovská - 
oprava jednotné kanalizace“. 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 4 uchazečů. Na jednání 
uskutečněném 29. 6. 2017 od 9:00 hod. hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti nabídek 
a došla k závěru, že nabídka spol. WOMBAT, s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, 
IČ 47912553, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti WOMBAT, s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, IČ 47912553 
v hodnotě 1.196.174 Kč bez DPH, tj. 1.447.371 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - posouzení, hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 409/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na realizaci veřejné zakázky „Kuřim, ul. 
Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se 
společností WOMBAT, s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, 
IČ 47912553 v hodnotě 1.196.174 Kč bez DPH, tj. 1.447.371 Kč vč. DPH. 

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

7. Smlouva o zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Provoz a údržbu veřejného osvětlení (dále jen VO) města Kuřimi zajišťuje v posledních dvou letech 
společnost Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. formou objednávek a měsíční fakturace. Pro 
zajištění bezpečného provozu, celoročního provádění periodické údržby VO, vedení záznamů 
provedených oprav v pasportu VO a dalších činností spojených s provozem inženýrské sítě 
doporučuje odbor investiční uzavřít smlouvu, kterou Radě města Kuřimi (dále jen RM) předkládáme. 
 
V případě odsouhlasení RM bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou, fakturace proběhne měsíčně 
dle skutečně provedených prací a částka bude uhrazena po odsouhlasení zakázkového listu 
objednatelem dle ceníku zhotovitele, vizte příloha č. 1 smlouvy. V případě jakýchkoliv změn dojde po 
dohodě a odsouhlasení RM obou stran k uzavření dodatku ke smlouvě. 
 
Zajištění provozu a údržby bude čerpáno z ORG 9 026 000 000 „Veřejné osvětlení“. 
 
Přílohy: A - smlouva Kuřim příkazní vzorová 

B - příloha smlouvy, ceník 
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Přijaté usnesení: 410/2017 - RM souhlasí s uzavřením Smlouvy o zajištění provozu a údržby 
veřejného osvětlení se spol. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Svatopluka Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189. 

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

8. Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2017. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2017 činily 126.129.047,10 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 114.516.821,46 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 11.612.225,64 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2017 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 50,33 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2016 velmi 
dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o necelých 8 mil. Kč. Prozatím se potvrzuje vzestupný trend z minulých 
období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 31,17 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 18,87 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány 
z 56,31 %,  toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH. Vizte 
podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 2Q 
 
Přijaté usnesení: 411/2017 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi ke dni 30. 6. 2017, s přebytkem hospodaření ve výši 11.612.225,64 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Smlouva o převodu vlastnictví - KŘP JMK 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Předmětem smlouvy s Krajským ředitelstvím policie Jihomoravského kraje je bezúplatně předávaný 
majetek uvedený v předávacím protokolu a v příloze smlouvy. Jedná se o skříň-rozvaděč 19", která 
byla dříve policií zapůjčena a nyní se bezplatně převádí na náš městský úřad. Převáděný majetek je 
součástí používaného vybavení naší serverovny a důvodem převodu vlastnictví je jeho trvalá 
nepotřebnost pro převodce. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu vlastnictví KŘP JMK 

B - předávací protokol k předání majetku skříň-rozvaděč 
 
 
Přijaté usnesení: 412/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy s Krajským ředitelstvím policie 

Jihomoravského kraje, se sídlem Kounicova 24, 611 32 Brno, o bezúplatném 
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převodu vlastnictví movitého majetku skříň-rozvaděč 19" s celkovou účetní 
hodnotou 23.584,28 Kč na město Kuřim. 

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

10. Dodatek č. 8 ke smlouvě 241/2005 GINIS 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Smluvní strany se dohodly na doplnění smlouvy 241/2005, týkající se komplexního informačního 
systému GINIS, formou uzavření dodatku č. 8 smlouvy 241/2005, která řeší sjednocení splatnosti 
ročního udržovacího poplatku za poskytování služeb, fakturace ročního udržovacího poplatku bude 
prováděna v 6. měsíci v příslušném roce. 
 
Udržovací poplatek se platil na dobu 12 měsíců od data zdanitelného plenění nákupu, první faktura je 
hrazena vždy 12 měsíců po nákupu licence. Komplexní informační systém GINIS se skládá z řady 
modulů, jejichž licence byly do systému implementovány postupně v různých obdobích roku, aby 
nebylo nutno vystavovat pro každý modul zvláštní fakturu a hlídat termín platnosti update, bude 
fakturován udržovací poplatek souhrnně za celý systém najednou. Největší položkou rozšíření byla 
implementace modulů ekonomického subsystému, která byla realizována ve 3 měsíci. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 8 smlouvy 241/2005 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 413/2017 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 8 smlouvy 241/2005 se 

společností GORDIC spol. s r. o., se sídlem Erbenova 4, 586 01 Jihlava 
zastoupenou Ing. Jaromírem Řezáčem, která řeší splatnost ročního udržovacího 
poplatku za poskytování služeb. Fakturace ročního udržovacího poplatku bude 
prováděna v 6. měsíci v příslušném roce. 

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

11. Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru 
elektrozařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Město Kuřim podepsalo dne 22. 12. 2010 se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8 Praha 4, IČ 27373231, smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení. 
S ohledem na novou strukturu kategorizace elektrozařízení s účinností od 15. 8. 2018 uvedeme 
stávající smlouvu do souladu s touto změnou a zajistíme tak plynulý přechod a kontinuitu sběru dle 
platných zákonných podmínek. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 414/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě č. 2010/B/0058 

o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím 
stacionárních kontejnerů se společností ASEKOL a.s., Československého exilu 
2062/8, Praha 4, IČ 27373231. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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12. Prodloužení podpory TC o pět let 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
V rámci nutného zajištění provozu serverových technologií našeho městského úřadu, které jsou 
součástí technologického centra, jehož realizace byla spolufinancována z prostředků evropské unie 
v rámci úspěšně dokončených dvou projektů IOP výzva č. 6 "Technologické centrum, elektronická 
spisová služba a vnitřní integrace úřadu" a výzvy č. 22 "Konsolidace IT a nové služby TC ORP Kuřim", 
je potřeba zajistit dostupnost služeb ORP Kuřim prostřednictvím stěžejních prvků technologického 
centra, jejichž pětiletá záruka od firem IBM a Lenovo již vypršela a zachovat udržitelnost druhého 
z projektů, který zajišťuje tuto nepřetržitou dostupnost poskytovaných služeb pro občany našeho 
správního obvodu. Po celou dobu provozu, nebyl úřad nucen z technických důvodů či problémů 
technologického centra tuto dostupnost omezit s výjimkou řídkých výpadků služeb poskytovatele 
internetového připojení, které s vybavením technologického centra nesouvisí. 
Jedná se o tyto níže uvedené stěžejní prvky, jejichž životnost několikanásobně přesahuje pětiletou 
záruku a jejichž konfigurace je z hlediska výkonu a spolehlivosti více než dostatečná současným 
potřebám úřadu pro zajištění stávajících služeb pro občany i s možností dalšího rozšíření například 
v rámci geografického informačního systému. 
 
Prvky technologického centra IBM u nichž je potřeba prodloužit záruku: 
1) diskové pole Storwize V7000 
2) 3x server IBM 
3) 2x aktivní prvek - switch IBM 
 
Nejdražší položkou technologického centra je diskové pole Storwize V7000, jehož minimální životnost 
je 10 let, koupě nového diskového pole tak jak k tomu přistoupily jiné úřady je cenově dražší varianta 
následně dokonce s omezením výkonu ve srovnání se současnou používanou technologií. Investice 
do těchto technologií při využití 85% prostředků z EU, byly provedeny právě se záměrem využití 
maximální doby životnosti při zachování potřebného výkonu tak, aby nemusel úřad řešit další investici 
po uplynutí poloviny doby životnosti těchto hlavních prvků technologického centra. Prodloužení záruky 
těchto prvků znamená také v případě selhání dosažení potřebné dostupnosti (RTO) poskytovaných 
služeb. Výrobce prostřednictvím svých určených distributorů zajistí výměnu vadných prvků 
v dostačujícím časovém horizontu 24/7/4 s výměnou na místě určení - serverovna MěÚ Kuřim. 
 
Přesto, že máme vysoutěženého dodavatele, který nám v rámci projektu technologického centra tyto 
prvky realizoval, a mohli bychom o prodloužení záruk jednat přímo s ním, tak jsme provedli průzkum 
trhu získáním 4 nabídek od distributorů firem IBM a Lenovo. 
Po obdržení 4 nabídek jsme vyhodnotili jako nejvýhodnější nabídku prodloužení záruk stávajícího 
vysoutěženého dodavatele těchto prvků technologického centra a to firmu AutoCont. Výhodou je 
i následný případný servis, který nám bude poskytovat firma, která je obeznámena s celou naší 
architekturou technologického centra, tím dosáhneme i případné minimalizace problémů plynoucích 
z neznalostí architektury a aktuálního stavu, konfigurace všech hardwerových prvků a programového 
vybavení, které na něm závisí. 
Finanční prostředky budou čerpány z k tomu vyčleněného ORG 1367000000 (1.400.000 Kč), zbytek 
pak do celkové výše nákladů z provozního ORG 9062000000 (40.732 Kč). 
 
 
Přílohy: A - porovnání nabídek prodloužení záruk TC - aktualizované 

B - nabídka C SYSTEM CZ 
C - nabídka AutoCont CZ 
D - nabídka 3S.cz 
E - nabídka Scenario 

 
Přijaté usnesení: 415/2017 - RM souhlasí s prodloužením záruky na stěžejní technologické prvky 

technologického centra zajišťující maximální dostupnost služeb poskytovaných 
občanům správního obvodu Kuřim o pět let u diskového pole a serverů, a o dva 
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roky na aktivní prvky-optické switche za celkovou cenu 1.440.732 Kč se 
společností AutoCont CZ a.s., se sídlem Sochorova 3178/23, 616 00 Brno. 

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

13. Schválení smlouvy na hudební vystoupení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V příloze předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu na hudební vystoupení skupin 
Čankišou a Zrní v rámci Kuřimského zámeckého kulturního léta pořádaného na kuřimském nádvoří 
dne 8. 9. 2017. 
Vše bude hrazeno z ORG 9064 00 00 00. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 416/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy se společností ZRNÍ s.r.o., se sídlem 

Jaroslava Kociána 1550, 272 01 Kladno - Kročehlavy, IČ 01664051 na dvojkoncert 
skupin Čankišou a Zrní dne 8. 9. 2017 v rámci Kuřimského zámeckého kulturního 
léta. 

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

14. Interiér Stálé expozice města Kuřimi – dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 14. 6. 2017 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Interiér Stálé expozice města Kuřimi“ usnesení č. 337/2017, na uzavření smlouvy o dílo 
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 (tj. 864.568 Kč vč. DPH). 
V prostorách kuřimského zámku, kde vzniká Stálá expozice města Kuřimi, je poškozená podlaha po 
předchozích nájemcích. Vzhledem k této skutečnosti navrhujeme dát do prostor zátěžový koberec. 
Z časových důvodů jsme oslovili společnost Interexpo Brno, aby navrhl konkrétní typ zátěžového 
koberce vhodného k tomuto účelu. Cena nátěru některých částí vybavení expozice a koberec včetně 
pokládky v celém prostoru je cca 110 000 Kč vč. DPH. 
Překládáme Radě města Dodatek č. 1 ke smlouvě 2017/D/0080 v celkové hodnotě 110.000 Kč vč. 
DPH. 
Akce bude hrazena z ORG 9065 000 000. 
 
Přijaté usnesení: 417/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0080 

na zakázku „Interiér Stálé expozice města Kuřimi“ se společností INTEREXPO 
BRNO spol. s r.o., Kaštanová 70a, 620 00 Brno, IČ 18828744, který spočívá 
v navýšení ceny díla o 110.000 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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15. Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Obec Železné pořádá v termínu od 1. až 3. září 2. ročník TyjátrFestu - vystoupení amatérských 
souborů ze širokého okolí. Tentokrát rozšířili působnost i na Kuřim a Kuřimsko. Nyní žádají 
o příspěvek na organizaci festivalu. Obce přispívají částkou od 3 do 10 tisíc Kč. 
 
Přílohy: A - plakát 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – požádá organizátory, aby bylo příští rok vystoupení i v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 418/2017 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč obci Železné, Železné 

79, 666 01 Železné, IČ 00366129, jako podpora 2. ročníku TyjátrFestu konaného 
dne 1. - 3. 9. 2017. 

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

16. Návrh na personální posílení Odboru majetkoprávního MěÚ 
Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Karel Torn, CSc.) 
 
Odbor majetkoprávní Městského úřadu v Kuřimi (dále jen OMP) je odborem, který ve složení 4 
administrativních pracovníků a 2 technických pracovníků původně zajišťoval především: 

1. Hospodaření s majetkem města - nájmy, výpůjčky, prodeje, výkupy, zřizování 
služebností; 

2. Kontrolu a připomínkování veškerých smluv uzavíraných s městem Kuřim; 
3. Právní poradenství, přípravu soudních podání, přípravu netypizovaných smluv; 
4. Opravy a úklid budovy MÚ. 

 
Během uplynulých cca 10 let se však činnost OMP výrazně rozšířila: 
Koncem roku 2005 začalo město Kuřim vymáhat pohledávky prostřednictvím exekutorských úřadů, 
s tímto vymáháním je ovšem spojena rozsáhlá administrativa: 
v současné době OMP vede přes 500 spisů dlužníků (několik set již bylo uzavřeno), kdy krok za 
krokem sleduje průběh exekučního řízení, každý dokument eviduje, ev. připomínkuje, případně na 
výzvu exekutora doplňuje. 
V roce 2007 převzalo OMP od tehdejšího OIRR agendu „Správa budov“: 
- v současné době OMP zajišťuje správu vybraných nemovitostí, včetně veškerých rekonstrukcí 
v bytech a nebytových prostorách, revizí a oprav např. včetně kompletní rekonstrukce RD na Luční. 
Od roku 2009 začal OMP vést Centrální evidenci všech smluv uzavřených mezi městem Kuřim 
a konkrétními subjekty v modulu Ginis/evidence smluv: 
- v současné době OMP vede evidenci smluv v GINISu i fyzicky, přiděluje čísla a vyhledává na 
požádání smlouvy. 
Od roku 2010 (cca) začal být ze strany dlužníků aktivně využíván zákon č. 182/2006 Sb. (insolvenční 
zákon). Dlužníci možnosti úpadku začali hojně využívat, a proto je nutno sledovat veškeré změny 
v insolvenčním rejstříku a přihlašovat všechny pohledávky města k příslušnému krajskému soudu: 
v loňském roce bylo podáno 15 přihlášek do insolvenčního řízení. Kromě přihlášení pohledávky, která 
v případě opomenutí zaniká, je však třeba také sledovat, zda dlužníci náhodou nepřestali plnit 
podmínky oddlužení a v tomto případě se neobnovilo řízení exekuční, případně neotevřela možnost 
nařídit výkon rozhodnutí na dosud nevymáhanou pohledávku. 
V roce 2012 převzal OMP od OF agendu spojenou s evidencí majetku, která zahrnuje zaznamenávání 
veškerého pohybu majetku města do modulu Ginis/evidence majetku: 
jedná se o zadávání nového majetku (v roce 2016 cca 600 položek), příprava návrhů na vyřazování 
majetku do RM, přesuny majetku mezi středisky nebo kancelářemi. Agenda dále zahrnuje zajišťování 
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roční inventarizace majetku města (23 středisek, 9800 položek) včetně dohledávání nenalezeného 
majetku. Dále sem spadá pořizování inventáře MěÚ, včetně zajišťování jeho oprav. Agenda je 
zpracovávána ve spolupráci s hlavní účetní, souvisí s účetnictvím a uzávěrkami. 
Jedná se o činnost, kterou v minulosti řádně nikdo nevykonával a pracovnici OMP tato činnost zabere 
víc jak polovinu fondu pracovní doby. 
V roce 2016 byl schválen zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), jehož se stal OMP garantem 
a veškeré uveřejňování smluv dle tohoto zákona je realizováno referentem OMP. 
V roce 2017 OMP převzalo od OI agendu umisťování reklam na zábradlích. 
Navýšení agendy oproti původnímu rozsahu: 

5. Vedení více jak 500 exekučních spisů; 
6. Provádění správy budov; 
7. Vedení Centrální evidence smluv; 
8. Přihlašování pohledávek do insolvenčního řízení; 
9. Evidence a inventarizace majetku města; 
10. Uveřejňování smluv dle zák. č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv); 
11. Umisťování reklam na zábradlí. 

V současné době pracovnice OMP plní své povinnosti jen s vypětím veškerých sil, jelikož kromě výše 
uvedené agendy narostla i výstavba ve městě, se kterou je spojeno veškeré budoucí i následné 
majetkoprávní vypořádání. 
Některé úkoly (např. majetkové vypořádání plánovaných cyklostezek, pravidelná kontrola 
insolvenčního rejstříků a průběhu insolvenčních řízení, reakce na výzvy exekutora, aktivní přístup 
k výkupům pozemků pod komunikacemi apod.) nejsou vzhledem k poddimenzování odboru plněny 
dostatečně. 
Vzhledem ke skutečnosti, že OF eviduje dalších 300 dlužníků, z toho na jednoho dlužníka jsou často 
vedeny tři konkrétní spisy za Provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů (tzv. popelnice) a referentka OF veškerou administrativu 
o průběhu exekučního řízení pouze eviduje, avšak veškerá podání, doplnění řízení, komunikaci 
s exekutorem, přihlášky pohledávek do insolvence realizuje vedoucí OMP, navrhuje vedoucí OMP, 
převzetí veškeré agendy vymáhání pohledávek na OMP a současně zdvořile žádá o navýšení počtu 
referentů OMP o 1 osobu. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:47 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí oboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – odbor je přetížený a kvantita se dělá na úkor kvality. Stav už není udržitelný. 
L. Ambrož – nové pracovní místo podpoří. 
 
 
Z jednání odešla v 14:58 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení: 419/2017 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo referenta na Odboru 

majetkoprávního Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců 
města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 75, a to od 1. 10. 2017, 
dle důvodové zprávy. 

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

17. Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 23. 5. 2017 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, usnesení č. 265/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., 
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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), s původním termínem dokončení 24. 7. 2017. 
Jediným hodnotícím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena. 
S ohledem na stavební úpravy probíhající v budově MěÚ nemohly být předány vítězné firmě místnosti 
č. 301 a 302 pro zaměření a termín realizace zakázky byl posunut na 21. 8. 2017. 
 
Vzhledem k tomu, že bylo nutné provést stavební úpravy pro instalaci chlazení v 4.NP, byly místnosti 
č. 301 a 302 předány firmě Fersto, s.r.o., k zaměření až 21. 7. 2017. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0063 se 
společností Fersto, s.r.o. s posunutým termínem dokončení zakázky na 12. 9. 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 420/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 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 12. 9. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:04 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města radní 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 8. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 8. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – zrušení usnesení 
3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi 
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4 HABAU CZ s.r.o. – pronájem pozemku 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
5 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovod a přípojka pro Family park 

Zahrádky“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné 

kanalizace“ 
 6A - posouzení, hodnocení nabídek 
7 Smlouva o zajištění provozu a údržby veřejného osvětlení 
 7A - návrh smlouvy 
 7B - příloha smlouvy, ceník 
8 Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2017 
 8A - rozpočet - vyhodnocení 2Q oddíly 
9 Smlouva o převodu vlastnictví - KŘP JMK 
 9A - smlouva o převodu vlastnictví KŘP JMK 
 9B - předávací protokol k předání majetku skříň-rozvaděč 
10 Dodatek č. 8 ke smlouvě 241/2005 GINIS 
 10A - dodatek č. 8 
 10B - smlouva 241/2005 
11 Dodatek č. 2 smlouvy o zajištění zpětného odběru elektrozařízení 
 11A - dodatek č. 2 
12 Prodloužení podpory TC o pět let 
 12A - porovnání nabídek prodloužení záruk TC - aktualizované 
 12B - nabídka C SYSTEM CZ 
 12C - nabídka AutoCont CZ 
 12D - nabídka 3S.cz 
 12E - nabídka Scenario 
13 Schválení smlouvy na hudební vystoupení 
 13A - smlouva 
14 Interiér Stálé expozice města Kuřimi – dodatek č. 1 
15 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
 15A - plakát 
16 Návrh na personální posílení Odboru majetkoprávního MěÚ Kuřim 
17 Interiér kanceláří č. 301 - 304 radnice Kuřim 
 17A - dodatek č. 2 


