
 
 

 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2017 konané dne 12. 9. 2017 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:14 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
Rada města je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 VŘ MŠ herní prvky - vyhodnocení 

2 Návrh na nového člena komise životního prostředí 

3 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 

3/1 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 

4 Uzavření smluv o výpůjčce 

4/1 Uzavření smluv o výpůjčce 

4/2 Uzavření smluv o výpůjčce 

5 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ - rozhodnutí o přidělení zakázky 

6 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 

7 FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim 

8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

9 „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

10 Městská sportovní hala - 0. etapa 

11 Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim – schválení zhotovitele 

12 Různé 

 
 
 

1. VŘ MŠ herní prvky - vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2017 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 



 
 

 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“. 
Předmětem díla je dodávka i montáž herních prvků pro školní zahradu MŠ Kuřim Jungmannova 885 
parc. č. 1822/2, 1823, 1824/1, 1825/1, 1825/2, k. ú. Kuřim, pro věkovou skupinu 2-6 let. 

 
Výzva k podání nabídky byla dne 10. 8. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 25. 8. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. 
Bylo podáno celkem pět nabídek. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Průběh posouzení a hodnocení 
nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek. 
 
Podané nabídky splňující podmínky zadávací dokumentace byly dále hodnoceny podle kritéria 
s následujícími dílčími kritérii a vahami: 
Dílčí hodnotící kritéria: 

Nabídková cena     65% 
 Estetická úroveň a kvalita návrhu provedení 30% 
 Cena za provozní kontrolu    5 % 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Hybaj s.r.o. Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, IČ 28633474 v celkové 
hodnotě za cenu 1.281.066 Kč vč. DPH, s cenou za provozní kontrolu 1x za rok po dobu záruky díla 
v hodnotě 2.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení 
C - návrh SoD 

 
Přijaté usnesení: 442/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „MŠ 
Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností Hybaj s.r.o., Myslbekova 403/21, 741 01 Nový Jičín, 
IČ 28633474, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
1.281.066 Kč vč. DPH, s cenou za provozní kontrolu 1x za rok po dobu záruky díla 
v hodnotě 2.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Návrh na nového člena komise životního prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Komise životního prostředí RM byla sestavena na základě doporučení volebních stran. Členy komise 
je řada významných osobností místního politického života. V komisi je ale nedostatek odborníků 
z oborů využitelných při práci samosprávy města v oblasti životního prostředí. 
Proto navrhuji za členku komise paní Gabrielu Motyčkovou, zahradnici, jejíž odbornost a zkušenosti 
jsou využitelné při posuzování záměrů výsadby a zahradních úprav veřejných prostranství. 
 
Přijaté usnesení: 443/2017 - RM schvaluje Gabrielu Motyčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kuřim, členkou Komise životního prostředí RM Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 



 
 

 

3. Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
V termínu od 1. až 3. září byl pořádán 2. ročník TyjátrFestu - vystoupení amatérských souborů ze 
širokého okolí. Tentokrát rozšířili působnost i na Kuřim a Kuřimsko. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 8. 8. 2017 schválila usnesení č. 418/2017 ve znění: 
Rada města 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. 
 
Bohužel obec Železné je pouze členskou obcí organizace Tišnovsko a poskytnutý dar měl být 
schválen přímo této organizaci. Výše uvedené usnesení se tedy musí zrušit a schválit poskytnutí daru 
přímo pořádajícímu, tedy organizaci Tišnovsko, Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 75058944. 
 
Přílohy: A - plakát 
 
Přijaté usnesení: 444/2017 - RM ruší usnesení č. 418/2017 ve věci poskytnutí finančního daru. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3/1. Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 445/2017 - RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 4.000 Kč organizaci Tišnovsko, 

Radniční 14, 666 01 Tišnov, IČ 75058944, jako podpora 2. ročníku TyjátrFestu 
konaného dne 1. - 3. 9. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Uzavření smluv o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 8. 9. 2017 došlo k předání díla Interiér Stálé expozice města Kuřimi. Nyní se začne expozice plnit 
exponáty. Některé jsou zapůjčené z místních i okolních kostelů, některé od brněnských muzeí. Pro 
zapůjčení je potřeba schválit smlouvy předkládané v příloze. 
Ve všech případech se jedná o bezplatné výpůjčky. 
 
Přílohy: A - výpůjčka MZM 

B - výpůjčka farnost 
C - výpůjčka farnost 2 

 
Přijaté usnesení: 446/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Moravským zemským 

muzeem, se sídlem Zelný trh č. 6, 659 37 Brno, IČ 00094862, jejímž předmětem je 
výpůjčka exponátů pro Stálou expozici města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

4/1. Uzavření smluv o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 447/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce s Římskokatolickou 

farností Kuřim, se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČ 49461362, jejímž 
předmětem je výpůjčka exponátů pro Stálou expozici města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4/2. Uzavření smluv o výpůjčce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 448/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce uměleckého díla 

a o právu pořídit a užít reprodukci uměleckých děl s Římskokatolickou farností 
Kuřim, se sídlem Křížkovského 55/5, 664 34 Kuřim, IČ 49461362. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM bylo zajišťujícím odborem realizováno 
zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem „Rekonstrukce střelnice SSK 
Kuřim“. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 3.100.000 Kč z ORG 1 364 000 
000. 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dne 7. 8. 2017 na profilu zadavatele a informace o zveřejnění 
byla zaslána emailem 6 dodavatelům. 
Základním hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Ve lhůtě pro podání nabídek do 22. 8. 2017 byly doručeny zadavateli nabídky 2 dodavatelů. 
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 22. 8. 2017 v 10:00 hod. Dne 31. 8. 2017 provedla 
hodnoticí komise na svém jednání posouzení splnění kvalifikace v rozsahu stanoveném výzvou, a to 
pouze u dodavatele s nejnižší nabídkovou cenou. 
Vzhledem k tomu, že dodavatel nepředložil všechny požadované doklady, byl emailem vyzván 
k doplnění chybějících dokladů. V posuzování kvalifikace pak následně komise pokračovala dne 7. 9. 
2017 na svém 2. jednání. 
Vyzvaný dodavatel předložil ve stanoveném termínu všechny požadované doklady a prokázal tak 
splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu. 
Hodnotící komise proto doporučuje Radě města vybrat nabídku dodavatele Vítězslava Maloně, Víska 
1034, 666 02 Předklášteří za nejvhodnější a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo. 
 
Přílohy: A – otevírání obálek 

B – posouzení kvalifikace 
C – zpráva o hodnocení 
D – smlouva o dílo 

 
 
 
Přijaté usnesení: 449/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 



 
 

 
s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, který 
předložil nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.318.002,59 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 
a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. 
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci 
projektu „Jižní Morava - Království Komety“ za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 450/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi městem 

Kuřim a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 
Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
FC Kuřim, z.s., zastoupený Alešem Peřinou, na základě smlouvy o výpůjčce č. 86/2006, užívá ke své 
činnosti travnaté fotbalové hřiště ve sportovním areálu Kuřim. 
 
Předmětem výpůjčky jsou pozemky parc. č. 2976/4, 2976/15 a části pozemků parc. č. 2976/1, 
2976/12, 2976/14 vše v k. ú. Kuřim (příloha A), dále drátěné oplocení zelené barvy a kovové zábradlí 
žluté barvy, podél celého travnatého hřiště, dvě střídačky a dřevěné lavice. 
 
Protože smlouva o výpůjčce skončila uplynutím lhůty, je potřeba uzavřít smlouvu novou. 
 
OMP předkládá radě města ke schválení záměr na výpůjčku pozemků dle přílohy A, a následně, po 
zveřejnění záměru bude schválena a uzavřena smlouva o výpůjčce na dobu určitou patnácti let. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 451/2017 - RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemků parc. č. 2976/4, 2976/15 

a části pozemků parc. č. 2976/1, 2976/12, 2976/14 včetně příslušenství, vše v k. ú. 
Kuřim dle přílohy A spolku FC Kuřim, z.s., se sídlem U Stadionu 1970/4, Kuřim, 
IČ 49458337, na dobu určitou od 16. 10. 2017 do 31. 10. 2032. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

8. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci říjnu 2017 se uvolní byt xx v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Žádosti 
žadatelů o nájem bytu v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 11. 9. 
2017. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 452/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 10. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek 
č. 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“, evidenční číslo zakázky: 
IV-OI-2017-005, žádá odbor investiční o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047. 
 
Předmětem návrhu Dodatku č. 1 jsou méněpráce v hodnotě 95.047 Kč bez DPH (tj. 115.007 Kč vč. 
DPH) a vícepráce v hodnotě 198.315 Kč bez DPH (tj. 239.962 Kč vč. DPH), spočívající ve změně 
použité technologie bezvýkopové opravy. 
 
Změna podrobněji: 
 

1. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné 
kanalizaci DN 400 BEO, v celkové délce 192m, v hl. od 2,5m do hl. 3,2 m, a to 
bezvýkopovou technologií - inverzně vtahovanou vložkou min. tl. 6mm. 

 
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:      668.294 Kč 
vícepráce bez DPH:         198.315 Kč 
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:    866.609 Kč 
vyčíslení DPH:          181.988 Kč 
cena celkem vč. DPH:      1.048.597 Kč 
 

2. Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na jednotné 
kanalizaci DN 300 a 400 BEO, v celkové délce 208m v hl. od 2,0m do hl. 3,2 m, a to 
bezvýkopovou technologií - robotem. 
 

nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:   348.370 Kč 
méněpráce bez DPH:      - 95.047 Kč 
nabídková cena za plnění dílčí zakázky bez DPH:  253.323 Kč 
vyčíslení DPH:           53.198 Kč 
cena celkem vč. DPH:      306.521 Kč 
 
Jedná se o poslední úsek (Š.č. 1650254 - 7830 vizte GIS spol. Brněnské vodárny a kanalizace a.s.). 
Zmiňovaný úsek má délku 42m a je v něm plánováno 21 oprav (bezvýkopově), a to hrdel vytmelením 
a zapravením kanalizačním robotem. Vzhledem k časové náročnosti, opakovaným nájezdům těžké 
techniky do orné půdy, frézování kanalizačním robotem zbytků roxorů z hrdel jednotné kanalizace, 
která vede pod plynovou regulační stanicí a především vzhledem ke statickým a hydraulickým 



 
 

 
požadavkům doporučuje odbor investiční osadit do úseku kanalizace vystýlku - inverzně vtahovanou 
vložku. Výše uvedená změna technologie nemá na termín dokončení opravy vliv. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
Cena díla dle SoD   1.196.174 Kč bez DPH  1.447.371 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  1.299.442 Kč bez DPH  1.572.325 Kč vč. DPH 
 
Vícenáklady ve výši 103.268 Kč bez DPH (tj. 124.955 Kč vč. DPH) budou čerpány z ORG č. 1 363 
000 000„ Tišnovská - oprava kanalizace“. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - soupis požadovaných prací 
 
Přijaté usnesení: 453/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0047 

se společností WOMBAT s.r.o., se sídlem Březinova 759/23, 616 00 Brno, 
IČ 47912553, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné 
kanalizace“, který spočívá ve změně technologie opravy a navýšení ceny za dílo. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. Městská sportovní hala - 0. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 10. 5. 2017 schválila Rada města usnesením č. 244/2017 odlišný postup ve smyslu ustanovení 
čl. 8 směrnice S2/2015/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace a jako zhotovitele vybrala společnost Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno, IČ 2534881. 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro změnu územního 
rozhodnutí, změna trasy inženýrských sítí 0. etapa se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v hodnotě 76.230 Kč vč. DPH. 
 
Diskuse: 
D. Holman – s projektanty budeme uzavírat smlouvy a ne jenom objednávky. 
 
Přijaté usnesení: 454/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na projektovou dokumentaci 

pro změnu územního rozhodnutí, změna trasy inženýrských sítí 0. etapa se 
společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 
v celkové hodnotě 76.230 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim – schválení zhotovitele 
(Předkládá: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracoval: Ing. D. Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic pro rok 2017. 
Hodnoticí komise hodnotila ve smyslu výzvy podle základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídková 
cena. 
V zadávacím řízení byla získána nabídka 1 uchazeče. Předpokládaná hodnota zakázky byla 
695.000 Kč bez DPH, zatímco nabízená cena jediného uchazeče je ve výši 942.016,60 Kč bez DPH. 
Hodnoticí komise zvážila zápory podané nabídky, spočívající ve výši nabídkové ceny, proti kladům, 
kterými jsou reference uchazeče, schopnost materiálového zajištění asfaltové směsi z vlastní 
obalovny a realizace stavby ještě v tomto roce. Vzhledem k tomu, že v příštím roce lze očekávat 



 
 

 
nárůst cen stavebních prací z důvodu vyšší ceny materiálů i pracovní síly, doporučuje hodnotící 
komise zadavateli, aby uchazeči EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, závod Morava 
Jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, jehož nabídka splňuje všechny zadávací podmínky 
a je nabídkou nejvýhodnější, byla přidělena zakázka za cenu 1.139.840,09 Kč vč. DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 B - návrh SOD 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – po stavbě parkoviště by se měl instalovat zákaz zastavení a stání na ul. Jungmannova 
podél bytových domů od radnice ke stadionu. 
 
Přijaté usnesení: 455/2017 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., odštěpný závod oblast Morava, 
závod Morava Jih, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, která předložila 
nejvýhodnější nabídku v hodnotě 1.139.840,09 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 9. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 



 
 

 
Materiály: 
1 VŘ MŠ herní prvky - vyhodnocení 
 1A - protokol o otevírání obálek 
 1B - zpráva o posouzení 
 1C - Návrh SoD 
2 Návrh na nového člena komise životního prostředí 
3 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
 2A - plakát 
3/1 Poskytnutí daru na realizaci 2. ročníku TyjátrFestu 
4 Uzavření smluv o výpůjčce 
 4A - výpůjčka MZM 
 4B - výpůjčka farnost 
 4C- výpůjčka farnost 
4/1 Uzavření smluv o výpůjčce 
4/2 Uzavření smluv o výpůjčce 
5 „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ - rozhodnutí o přidělení zakázky  
 5A - protokol o otevírání obálek 
 5B - prokázání splnění kvalifikace 
 5C - prokázání splnění kvalifikace - dokončení, zpráva o hodnocení nabídek 
 5D - smlouva o dílo 
6 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
 6A - smlouva 
7 FC Kuřim, z.s. – výpůjčka pozemků ve sportovním areálu Kuřim 
 7A - situace 
8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 8A - zápis o výběru žadatele 
 8B - zápis ze šetření 
 8C - pořadník DPS 
9 „Kuřim, ul. Tišnovská - oprava jednotné kanalizace“ - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 9A - dodatek č. 1 
 9B - soupis požadovaných prací 
10 Městská sportovní hala - 0. etapa 
 10A - smlouva o dílo 
11 Parkoviště na ul. U Stadionu Kuřim – schválení zhotovitele 
 11A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 11B - návrh SOD 


