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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 40/2017 konané dne 6. 12. 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 14:25 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek a Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 11. 2017 

2 Marie Kulíšková, Kuřim – přechod nájmu 

3 OC Zahrádky, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Family park Zahrádky“ 

4 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením darovací smlouvy 
MŠZ. 

5 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 

5/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 

6 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 
dodatek č. 3 

7 „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa 

8 Umístění vodorovného dopravního značení „Zákaz stání“ před kontejnery na odpad 

9 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením darovací smlouvy ZŠ 
Tyršova 

10 Anna Peňásová, Kuřim – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 

11 Vyhlášení výsledků soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady pro Kuřim!“ 

12 Schválení smlouvy o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl 

13 Poptávka na administrátora výběrového řízení na zhotovitele stavby projektu „Město 
Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ 

14 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - smlouva 
o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 

15 Oprava střechy ZŠ Komenského, Kuřim 

16 Klub seniorů, Kuřim 
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17 Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 

18 Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, změna termínu plnění 

19 Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 

20 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ 

21 Ul. Malá Česká - veřejné osvětlení 

22 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - vodojem Kuřim II 

23 Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 3 

24 Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - změna rozsahu díla 

25 Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 

25/1 Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 

26 Provozování Městské sportovní haly 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 11. 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: 600/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 11. 

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

2. Marie Kulíšková, Kuřim – přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 4. 11. 2017 zemřel nájemce obecního bytu č. 824/6, 2+1, v ul. nám. Osvobození v Kuřimi - pan 
Zdeněk Kulíšek, naposledy bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Úmrtí bylo osvědčeno kopií 
úmrtního listu. Společným nájemcem bytu byla v souladu s § 745 občanského zákoníku paní Marie 
Kulíšková. 
Paní Kulíšková splňuje všechny podmínky pro uzavření nájemní smlouvy, ve které výlučným 
nájemcem bude paní Marie Kulíšková. Paní Kulíšková není dlužníkem města. 
 
Přijaté usnesení: 601/2017 - RM bere na vědomí že se výlučným nájemcem bytu č. 824/6 

o velikosti 2+1 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 824, 
825, ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1813, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, stala paní Marie Kulíšková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. OC Zahrádky, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Family park Zahrádky“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti se stavbou nového obchodního centra s názvem „Family park Zahrádky“ bude 
investorem stavby (OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, 
IČ 04745396) vybudována a uložena do městského pozemku parc. č. 2615/1 v k. ú. Kuřim vodovodní 
přípojka -  vizte příloha A. Protože vodovodní přípojka bude ve vlastnictví investora, je potřeba 
k pozemku zřídit věcné břemeno spočívající v umístění a provozování vodovodní přípojky. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2615/1 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 602/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování vodovodní přípojky ve prospěch společnosti OC Zahrádky, s.r.o. se 
sídlem Palackého třída 916/158, Královo Pole, Brno, IČ 04745396, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. 
č. 2615/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 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. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

4. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením 
darovací smlouvy MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 20.000 Kč od společnosti KOPOS Kolín a.s., IČ 61672971, sídlo Havlíčkova 432, 280 94 Kolín IV 
(příloha A) a uzavřením darovací smlouvy (příloha B). 
Finanční prostředky budou použity na nákup hraček a pomůcek pro děti předškolního věku. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 603/2017 - RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 20.000 Kč na nákup 

hraček a pomůcek pro děti předškolního věku a s uzavřením darovací smlouvy 
mezi Mateřskou školou Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou 
organizací, se sídlem Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako 
obdarovaným a společností KOPOS Kolín a.s., se sídlem Havlíčkova 432, 280 94 
Kolín, IČ 61672971, jako dárcem dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní 
rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rada města Kuřimi schválila odměny ředitelům školských příspěvkových organizací s tím, že zbývající 
část odměny schválí až po splnění úkolů, které v době hodnocení splněny nebyly. 
Tyto úkoly byly v minulých dnech splněny, proto předkladatel doporučuje vyplacení odměny dle 
návrhu. 
Odměna není nároková složka platu, ale má pro další práci motivační charakter. Odměna ředitelům 
není vyplácena z rozpočtu města, ale z rozpočtu příspěvkové organizace nebo z jejího fondu odměn. 
 
Přijaté usnesení: 604/2017 - RM schvaluje ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Lence Slámové zbývající část odměny 
za rok 2017 ve výši xxxxx Kč. 

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

5/1. Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za 
kalendářní rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Přijaté usnesení: 605/2017 - RM schvaluje řediteli Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres 

Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richardu Machovi zbývající část 
odměny za rok 2017 ve výši xxxxxx Kč. 

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

6. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ byla se spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, 
PSČ 602 00, IČ 27755690 uzavřena dne 18. 6. 2013, a to na základě usnesení č.  375/2013 RM, jejíž 
jednání se konalo dne 13. 6. 2013. 
Na základě usnesení RM ze dne 19. 6. 2013, č. usnesení 403/2013 byl dne 21. 6. 2013 uzavřen 
dodatek č. 1, který měnil (snižoval) celkovou cenu díla a na základě usnesení RM ze dne 10. 5. 2017, 
č. usnesení 246/2017 byl dne 12. 5. 2017 uzavřen dodatek č. 2, kterým se rozšiřoval předmět díla 
o opakovanou činnost - spolupráci při výběru zhotovitele stavby, a který dále upravoval výši 
investičních nákladů stavby a měnil způsob fakturace DPS. 
Smluvní vztah s projektantem trvá až do ukončení výkonu autorského dozoru. 
 
Přehled vzniklých změn v projektové dokumentaci: 
 
1/ 
Dne 5. 9. 2017 bylo předáním staveniště zahájeno provádění stavebních prací dodavatelem - 
společností PKS stavby a.s., s předpokládaným termínem dokončení 10/2018. 
Součástí nyní realizovaných stavebních prací nejsou, v souladu se smlouvou o dílo, stavební úpravy 
okolí Kulturního centra (dále KD), které v sobě zahrnují objekty: 
SO04 - venkovní kanalizace a kanalizační přípojka 
SO06 - veřejné osvětlení 
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SO07 - zpevněné plochy, parkování 
SO08 - sadové úpravy, zpevněné plochy a oplocení  
Všechny výše uvedené objekty však byly součástí již zpracované a předané projektové dokumentace 
a bylo vydáno stavební povolení jak na stavbu KD, jehož součástí jsou i objekty SO04, SO06 a SO08, 
tak i na objekt SO07 - zpevněné plochy, parkování. 
Zrealizování stavebních úprav okolí KD spolu s vlastní rekonstrukcí KD je proto nezbytnou podmínkou 
vydání kolaudačního souhlasu na celou stavbu „Společenského a kulturního centra v Kuřimi“. Z tohoto 
důvodu je proto nutné zahájit přípravu zadávacího řízení na výběr dodavatele stavebních úprav okolí, 
avšak předtím je nezbytné aktualizovat projektovou dokumentaci pro objekty SO06, SO07 a SO08. 
Důvodem aktualizace jsou níže uvedené změny, které nastaly od doby zpracování projektové 
dokumentace a které jsou znázorněny v příloze D. Jedná se o: 

- přesun autobusové zastávky v zálivu blíže ke KD, namísto řešení v jízdním pruhu níže na 
náměstí 

- vytvoření venkovní dřevěné terasy s uzavřením pro dětské centrum Kuřimata 
- vytvoření příjezdu k zadnímu vstupu do bytového domu nám. Osvobození 825/9 
- vytvoření dřevěné terasy pro klubový prostor v budově KD, a s tím související úprava 

parkování 
- vytvoření pěšího propojení v nové trase k bytovým domům na ulici Na Královkách 

Celková cena za aktualizaci projektové dokumentace pro objekty SO06, SO07 a SO08 na základě 
předložené cenové nabídky projektanta ze dne 7. 6. 2017 činí 297.055 Kč včetně DPH a zahrnuje 
změnu fáze projektu pro stavební povolení (zajištění změny stavby před dokončením včetně 
projednání s dotčenými orgány státní správy) a změnu fáze projektu pro provádění stavby. 
 
2/ 
Další změna se týká změny místa přívodu elektrické energie do objektu kulturního domu. V době 
zpracování projektové dokumentace pro územní rozhodnutí v roce 2013 bylo z důvodu navýšení 
příkonu objektu uvažováno s novou elektro přípojkou, umístěnou v jižní části KD, z boku hlavního 
schodiště. Po aktuálním projednání se společností E.ON bylo dohodnuto, že realizace nové elektro 
přípojky není nutná, a že je možné zachovat současné místo přívodu el. energie do objektu 
v severním rohu KD. Z výše uvedeného důvodu je nyní potřeba zpracovat ve fázi projektové 
dokumentace pro provádění stavby projekt změny vnitřní trasy elektrorozvodů od místa přívodu ze 
stávající přípojkové skříně E.ONu do rozvodny v objektu včetně úprav všech částí DPS, které budou 
touto změnou dotčeny. Součástí bude i zpracování soupisu prací změn, rozpočet změn a projednání 
změny projektu se společností E.ON. 
Celková cena za DPS - změna trasy elektro na základě předložené cenové nabídky projektanta ze 
dne 9. 10. 2017 činí 43.560 Kč včetně DPH. 
 
3/ 
Na základě městu Kuřimi doručené žádosti společnosti ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, 
s.r.o., Brno a v souladu s usnesením rady města č. 557/2017 ze dne 31. 10. 2017 bude zhotoviteli na 
základě vystavené faktury uhrazena finanční částka za Část díla - Spolupráce při výběru zhotovitele 
stavby ve výši 59.900 Kč bez DPH (tj. 72.479 Kč s DPH), a to za činnosti v rámci v pořadí 
2. (zrušeného) výběrového řízení. Zhotoviteli tímto budou v konečném důsledku uhrazeny veškeré 
náklady za spolupráci při všech třech výběrových řízeních na zhotovitele stavby. 
 
OI žádá Radu města o schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem projektové 
dokumentace, který bude obsahovat všechny výše uvedené změny a skutečnosti. 

 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B - dodatek 1 
C - dodatek 2 
D - změny okolí KD 
E - dodatek 3 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:32 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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Přijaté usnesení: 606/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 

na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., se sídlem 
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690. 

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

7. „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 22. 11. 2017 rada města schválila výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou 
zakázku malého rozsahu, usn. č. 591/2017, na uzavření smlouvy o dílo se společností Fersto, s.r.o., 
K lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
191.313,10 Kč s DPH. 
Jediným hodnoticím kritériem výběrového řízení byla nejnižší nabídková cena. 
V zadávacích podmínkách byl uveden termín plnění do 22. 12. 2017. 
 
Po zaslání oznámení o přidělení zakázky zástupce společnosti pan Slatina podal žádost o posunutí 
termínu zhotovení veřejné zakázky z časových důvodů. 
 
V současné situaci jsou možné dvě varianty 

- toto výběrové řízení zrušit a v roce 2018 vyhlásit nové na obě etapy dodávky a montáže 
nábytku pro Hasičskou zbrojnici 

- změna termínu dokončení zakázky I. etapy. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 607/2017 - RM schvaluje změnu termínu dokončení prací zakázky „Hasičská 

zbrojnice - nábytek“ - I. etapa do 20. 1. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Umístění vodorovného dopravního značení „Zákaz stání“ před 
kontejnery na odpad 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V zájmu zajištění možnosti manipulace s kontejnery při svozu odpadu navrhuji umístění vodorovného 
dopravního značení „Zákaz stání“ (V12d) na místní komunikace v Kuřimi, a to vždy v prostoru, který je 
nezbytný pro manipulaci s kontejnery při svozu odpadu. V současné době často dochází k situacím, 
kdy před kontejnery parkují auta, která svoz odpadu výrazně zkomplikují nebo zcela znemožní. 
Popelářský vůz se pak musí na dané místo vracet znovu. Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., 
které pro město Kuřim svoz odpadu zajišťuje, na tuto skutečnost opakovaně upozorňuje. Náklady na 
svoz odpadu se zvyšují a dopravní situace v místech svozu se často zbytečně komplikuje. 
 
Přílohy: A - vodorovné značení 
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Diskuse: 
D. Holman – uznává, že je možné, že se najdou i místa, kde s ohledem na dopravní situaci bude 
potřeba zvážit, zda je toto řešení to nejlepší. Prověříme, kde tato místa označíme zákazem a kde 
případně zvolíme jiné řešení. Nyní stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyznačením zákazu stání vodorovným dopravním značením V12d 

na místních komunikacích před kontejnery na odpad tak, aby parkující auta 
nebránila svozu odpadu. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

9. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením 
darovací smlouvy ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Stanislav Plchot 
požádal Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve výši 54.000 Kč od 
Nadace AGROFERT, sídlo Pyšelská 2327/2, 149 00 Praha, IČ 24188581 (příloha A) a uzavřením 
darovací smlouvy (příloha B). 
Finanční prostředky budou použity na podporu sportu dětí v rámci projektu „Sportovní centra Nadace 
AGROFERT“. 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 608/2017 - RM souhlasí s přijetím finančního daru ve výši 54.000 Kč na podporu 

sportu dětí v rámci projektu „Sportovní centra Nadace AGROFERT“ a s uzavřením 
darovací smlouvy mezi Základní školou Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkovou organizací se sídlem Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, 
jako obdarovaným a společností Nadace AGROFERT se sídlem Pyšelská 2327/2, 
149 00 Praha, IČ 24188581, jako dárcem dle žádosti. 

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

10. Anna Peňásová, Kuřim – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 14. 11. 2017 přijala rada města následující usnesení: 
569/2017 
RM souhlasí s přidělením bytu č. 818/5 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. 
č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech 
v majetku města č. P1/2016/ZM, paní Anně Peňásové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou jednoho roku s možností prolongace, za 
nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
Nájemní smlouva s paní Peňásovou byla uzavřena dne 27. 11. 2017. 
 
Dne 30. 11. 2017 požádala paní Peňásová o uzavření nové smlouvy tak, aby se společnými nájemci 
staly paní Anna Peňásová a její dcera Jana Padalíková. Paní Padalíková nemůže ze zdravotních 
důvodů pečovat o své děti, pracovat a pobírá pouze dávky hmotné nouze. Starost o rodinu převzala 
paní Peňásová. Tím, že paní Padalíková přestala být nájemcem bytu, ztratila nárok na příspěvek na 
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bydlení, což výrazně zasáhlo do rozpočtu rodiny. Změnou nájemní smlouvy dosáhne paní Padalíková 
na zmíněný příspěvek. 
 
OMP navrhuje k uzavřené nájemní smlouvě uzavřít dodatek č. 1, kterým dojde pouze ke změně 
nájemce. 
 
Diskuse: 
D. Holman – u každé nové smlouvy má být výše nájemného 65 Kč/m2/měs. Tzn. hlasujme o této 
částce. 
 
Přijaté usnesení: 609/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě ze dne 27. 11. 

2017, jejímž předmětem je nájem bytu č. 818/5 umístěný ve III. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 816, 817 ul. Legionářská a č. p. 818, 819 ul. nám. 
Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim za 
nájemné ve výši 65 Kč/m2/měs. + zálohy na služby. Dodatkem č. 1 dojde ke 
změně nájemce - společnými nájemci budou paní Anna Peňásová, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a paní Jana Padalíková, trvale bytem xxxxxxxxxx 
xxx, 664 34 Kuřim. 

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

11. Vyhlášení výsledků soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady 
pro Kuřim!“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Fotosoutěž s názvem „Vaše cesty jinými městy - nápady pro Kuřim!“, kterou vyhlásila RM svým 
usnesením ze dne 21. 3. 2017, skončila a její výsledky jsou nyní předloženy radě na vědomí. 
V souladu s pravidly bylo sestaveno následující pořadí na prvních čtyřech místech: 
 
1. místo: Kompostiště 
zaslal: Jakub Johaník 
 
2. místo: Atletický ovál s doskočištěm či jiné místo pro běh po rovině 
zaslala: Lucie Johaníková 
 
3. místo: Kuličkodráha 
zaslala: Nicola Šimonová 
 
4. místo: Adventure golf a biotop 
zaslal: Jakub Johaník 
 
Podle pravidel soutěže získají tito výherci od města volné vstupenky na Wellness Kuřim a dárkové 
balíčky města Kuřimi v celkové hodnotě 2.000 Kč (1. místo), v hodnotě 1.500 Kč (2. místo) 
a v hodnotě 1.000 Kč (3. a 4. místo). 
 
Přílohy: A - fotosoutěž 2017 
 
Přijaté usnesení: 610/2017 - RM bere na vědomí výsledky soutěže „Vaše cesty jinými městy - 

nápady pro Kuřim!“ a blahopřeje výhercům. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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12. Schválení smlouvy o poskytování podlicencí k šíření 
audiovizuálních děl 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o poskytování podlicencí k šíření 
audiovizuálních děl. 
Předmětem smlouvy je stanovení zásad k poskytování podlicence k šíření audiovizuálního díla 
distributorem provozovateli. O uzavření smlouvy požádala Městská knihovna Kuřim (J. Brabec). 
 
Přílohy: A - smlouva MKK 
 
Přijaté usnesení: 611/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování podlicencí k šíření 

audiovizuálních děl mezi městem Kuřim a Asociací českých filmových klubů, z.s., 
se sídlem Stonky 860, 686 01 Uherské Hradiště, IČ 61387550, dle přílohy. 

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

13. Poptávka na administrátora výběrového řízení na zhotovitele 
stavby projektu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových 
výukových kapacit – III. etapa“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM o Zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu bylo zajišťujícím odborem OI realizováno poptávkové řízení ve finančním limitu 2 na zakázku 
města Kuřimi do 100.000 Kč bez DPH s názvem „Poptávka na administrátora výběrového řízení na 
zhotovitele stavby projektu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“. Prostřednictvím elektronicky zaslané výzvy byly získány nabídky všech šesti oslovených 
uchazečů. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek se jeví jako nejvýhodnější nabídka paní Renaty 
Petrželové, IČ 02127288, Růžová 183, 783 49 Lutín, v celkové výši 52.000 Kč (není plátce DPH). 
OI ověřil namátkou reference, které uchazečka udává, a všechny byly pozitivně potvrzené. 
 
Přílohy: A - zpracování poptávky na administrátora výběrového řízení 

B - příkazní smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozorňuje, že výrazně vzrostly předpokládané náklady stavby a tím se i výrazně snížila 
efektivita vynaložených prostředků vzhledem k stanoveným cílům. Současně není jistota, že bude 
možné v původně plánované míře zajistit dotační prostředky. Ve srovnání s II. etapou, kdy vzniklo 6 
tříd a malá tělocvična, v případě III. etapy jsou přínosy výrazně nižší a náklady o dost vyšší. Příprava 
akce je ale úkolem, který i přes tyto skutečnosti, pokračuje. Pokud zastupitelstvo na svém lednovém 
zasedání nerozhodne jinak. I nadále platí, že akce je podmíněna dotací. 
 
Přijaté usnesení: 612/2017 - RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s paní Renatou 

Petrželovou, IČ 02127288, Růžová 183, 783 49 Lutín, která předložila 
nejvýhodnější nabídku na administraci výběrového řízení na zhotovitele stavby 
projektu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa - smlouva o zajištění přeložky plynárenského 
zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ je 
v současné době zpracovaná projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební 
řízení a čeká se na vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí. 
Pro vydání souhlasného stanoviska ke změně připojení plynu, je třeba uzavřít Smlouvu o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících. 
 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících. 
 
Přílohy: A - smlouva o přeložce 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:55 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 613/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zajištění přeložky plynárenského 

zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících pro akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností GasNet, s.r.o., 
Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

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

15. Oprava střechy ZŠ Komenského, Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová, Mgr. Stanislav Plchot) 
 
Dne 31. 10. 2017 Rada města přijala usnesení, že souhlasí s čerpáním prostředků fondu investic 
Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, se sídlem Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti ředitele školy, a to ve výši 400.000 Kč na opravu 
střechy na ZŠ Komenského po živelné katastrofě a současně souhlasí s odlišným postupem zadávání 
této veřejné zakázky, tj. s postupem pro finanční limit 1 dle směrnice RM Kuřim č. S2/2015/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (č. usn.556/2017). 
 
Následně se společností Střechy Pelán, s.r.o., byla dohodnutá cena požadované opravy ve výši 
299.846 Kč včetně DPH. Protože větší část prací spojených s odstraněním staré části střechy již firma 
Pelán provedla (bylo nutné zajistit, aby do stavby nezatékalo, navrhujeme schválit pro práce spojené 
s opravou havarijního stavu střechy objektu ZŠ Komenského v Kuřimi v souladu s interní směrnicí 
S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle 
článku 8 Odlišné postupy, společnost Střechy Pelán s. r.o., se sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, 
IČ 01466941 za cenu 247.807 Kč bez DPH, tj. 299.846 Kč včetně DPH. 
 
Přijaté usnesení: 614/2017 - RM schvaluje jako zhotovitele společnost Střechy Pelán, s.r.o., se 

sídlem Stavební 162/5, 602 00 Brno, IČ 01466941 za cenu 299.846 Kč včetně 
DPH. 

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



 
 

 

11 

 

16. Klub seniorů, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Odbor investiční 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 knesl kynčl architekti s.r.o. 
Tato společnost zpracovala studii. 
 
Celková cena za zpracování projektu a inženýrskou činnost činí 1.179.750 Kč vč. DPH - vizte nabídka 
ze dne 1. 12. 2017. 
Cena za zpracování projektové dokumentace byla porovnána s honorářovým výpočtem, jehož 
výsledné rozmezí je 1.075.000 Kč až 1.307.000 Kč. 
 
Cena za jednotlivé části díla činí: 
 

Dopracování architektonické studie 60.000 Kč bez DPH 
Dokumentace pro územní řízení 225.000 Kč bez DPH 
Dokumentace pro stavební řízení 125.000 Kč bez DPH 
Dokumentace provedení stavby 265.000 Kč bez DPH 
Spolupráce při provádění stavby - autorský dozor 120.000 Kč bez DPH 
Projekt interiéru 180.000 Kč bez DPH 
Celková nabídková cena 975.000 Kč bez DPH 
DPH 21 % 204.750 Kč 
Celková nabídková cena 1.179.750 Kč vč. DPH 

 
OI doporučuje radě města schválit odlišný postup 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 knesl kynčl architekti 
s. r. o. ve výši 1.179.750 Kč vč. DPH. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – máme na to schválené peníze? 
S. Bartoš – letos nic čerpat nebudeme. Rada města může schválit čerpání z ORGu projektů a pokud 
nebudeme nic potřebovat, tak to půjde z rozpočtu příštího roku. 
D. Holman – toto je nyní předčasné. Zastupitelstvo musí schválit tuto akci, tzn. zahájení projekční 
přípravy a zařazení do investic. 
S. Bartoš – myslel si, že už se na tom bude pracovat. Nyní může schválit odlišný postup a ZM bude 
schvalovat peníze. 
D. Holman – to takto nelze, rada nemůže schválit milionový náklad, když není součástí 
zastupitelstvem schváleného rozpočtu. 
P. Ondrášek – můžeme nyní schválit dopracování architektonické studie za 60 tisíc Kč. 
L. Ambrož – ano, s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – žádá nachystat materiál do zastupitelstva. 
 
Přijaté usnesení: 615/2017 - RM schvaluje zpracování architektonické studie na přestavbu kotelny 

na ul. Zahradní za účelem vybudování "Klubu seniorů" společností knesl kynčl 
architekti, s. r. o., IČ 47912481 za cenu 60.000 Kč bez DPH, tj. 72.600 Kč včetně 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17. Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim v roce 2008 navázalo smluvní spolupráci s věznicí Kuřim při zaměstnávání odsouzených, 
kteří vypomáhají zejména v činnostech souvisejících s údržbou vzhledu města. Jejich práce je 
hodnocena velmi dobře a je pozitivní, že i město může tímto způsobem aktivně přispět k jejich 
resocializaci a spoluvytváření pracovních návyků, které jsou nezbytně nutné k jejich opětovnému 
zařazení do společnosti po návratu z výkonu trestu. Práce odsouzených je řešena rámcovou 
smlouvou č. 7/2009 ze dne 11. 5. 2009. Vězeňská služba ČR se obrátila na město se žádostí 
o schválení přílohy této smlouvy, která řeší práci odsouzených na rok 2018 a dále se žádostí 
o schválení dodatku č. 3, který dle nařízení vlády č. 361/2017 Sb., o výši a podmínkách odměňování 
odsouzených zařazených do práce ve výkonu trestu odnětí svobody, zvyšuje časovou složku odměny 
o 1.000 Kč na 5.500 Kč měsíčně. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 616/2017 - RM schvaluje uzavření přílohy č. 15 a dodatku č. 3 k rámcové smlouvě 

č. 7/2009, o zařazení odsouzených do práce, s Českou republikou - Vězeňskou 
službou České republiky, se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4, 
IČ 00212423. 

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

18. Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, 
změna termínu plnění 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - 

projekt“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
ORG 1365 000 000 
 
V souvislosti s plánovanou projektovou činností na akci „Atletická dráha a sektory pro atletiku - 
sportovní areál - projekt“ byly v průběhu projekčních prací, po provedení geologického průzkumu, 
zjištěny nové skutečnosti týkající se odvodnění atletického stadionu. Vzhledem k nepříznivým 
podmínkám pro vsakování vody na pozemku bude potřeba upravit zadání předmětu plnění SOD 
č. 2017/D/0110 o doplnění zpracování projektové dokumentace odvedení dešťových vod z areálu 
atletického stadionu. 
 
V současné době probíhají jednání ohledně vyjasnění zadání a stanovení ceny. Zároveň je potřeba 
vyjasnit majetkové vztahy a získat souhlas majitelů dotčených pozemků. 
 
OI žádá o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110. Předmětem dodatku je změna 
termínu plnění z důvodu upřesnění rozšíření zadání předmětu smlouvy týkajícího se odvedení 
dešťových vod z areálu atletického stadionu. 
 
Přílohy: A – návrh dodatku 
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Diskuse: 
D. Holman – termín je posunut do 30. 6. 2018. 
S. Bartoš – vodu by akumuloval, odtok bude řízený. Náklady na stavbu nejsou významně vyšší. Voda 
by akorát vyžadovala malou úpravu. 
 
Přijaté usnesení: 617/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál 
- projekt“ se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 
2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385, který spočívá ve změně termínu 
plnění z důvodu dle zápisu. 

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

19. Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Na minulé schůzi rada města schválila smlouvu o výpůjčce exponátů s Muzeem Brněnska. V muzeu 
do smlouvy zapomněli zahrnout tři exponáty, které pro expozici nutně potřebujeme a pan ředitel 
muzea nesouhlasí s dodatkováním smlouvy, proto žádáme radu města znovu o souhlas s uzavřením 
výpůjční smlouvy. Text smlouvy je totožný s původní smlouvou, v příloze budou uvedeny pouze 
zapomenuté exponáty. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 618/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce exponátů pro Stálou 

expozici města Kuřimi s Muzeem Brněnska, příspěvkovou organizací, 
IČ 00089257, se sídlem Porta Coeli 1001, Předklášteří. 

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

20. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ je 
v současné době zpracována projektová dokumentace ve stupni pro sloučené územní a stavební 
řízení a čeká se na vyjádření a stanoviska dotčených orgánů a správců sítí. 
Pro vydání souhlasného stanoviska ke změně připojení plynu, je třeba uzavřít Smlouvu o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících se společností GasNet, s.r.o. se 
sídlem Ústí nad Labem Klíšská 940/96, IČ 27295567 (vlastníkem plynárenského zařízení). 
 
Ve smlouvě o zajištění přeložky se město Kuřim zavazuje uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene 
k pozemkům, do kterých bude nová plynovodní přípojka uložena, tj. na pozemky parc. č. 1449 
a 1471/1 vše v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřim - vizte př. A. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou. Jelikož se jedná o investici města, bude úplata za zřízení 
věcného břemene ve výši 500 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor. 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 B. 
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Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 619/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se 
sídlem Ústí nad Labem, Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 1449 
a 1471/1 vše v k. ú. Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 500 Kč bez DPH. 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. 

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

21. Ul. Malá Česká - veřejné osvětlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Začátkem října tohoto roku několikrát po sobě v době přívalových dešťů vypadl hlavní jistič veřejného 
osvětlení (dále jen VO) na sídlišti Na Loučkách. Na základě místního šetření bylo provozovatelem 
konstatováno, že stav kabelového vedení v ulici Malá Česká je nevyhovující a je potřeba jej vyměnit. 
VO pro tuto ulici je provizorně přepojeno vzduchem. 
 
Dále se provozovatel a zástupci odboru investičního dohodli, že v rámci výměny kabelového vedení 
by bylo vhodné vyměnit i sloupy VO a v horní části ulice přeložit na vhodnější místo. Dále je potřeba 
v křižovatce Malá Česká x Tyršova vybudovat rozpojovací skříň a propojit stávající kabelové vedení 
s ulicí Tyršova, které je napojené na rozvodnou skříň v ul. Brněnská. 
 
Cena za vypracování PD DUR:        27.830 Kč 
Předběžný propočet na realizaci rekonstrukce (realizace rok 2018): 600.000 Kč 
 
Tímto odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení vyčlenění částky ve výši 27.830 Kč 
z OGR 1 008 000 000 „Projekty a studie“ na vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí u akce „Kuřim, ul. Malá česká - veřejné osvětlení“. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – výkopy využijeme i pro pokládku optiky. 
 
Přijaté usnesení: 620/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 27.830 Kč z OGR 1 008 000 

000 „Projekty a studie“ na vypracování projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí u akce „Kuřim, ul. Malá česká - veřejné osvětlení“. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - vodojem Kuřim II 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory 

a technologie“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-009 
 
Podle § 151 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, bylo zajišťujícím odborem 
realizováno zadávací řízení sektorové zakázky na výběr zhotovitele realizace akce „Kuřim VDJ Kuřim 
II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“.  
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ORG 1 360 000 000 „Vodojem II“. 
 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou s možností předložení nabídky v případě zájmu 
do 14 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 7 společností, cenovou nabídku podalo 
5 společností. 
 
Seznam přijatých nabídek je uveden ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Posouzení nabídek: 
 
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném 1. 11. 2017 v 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 společnosti ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 
206/108, 619 00 Brno, IČ 00219169, v hodnotě 6.348.990 Kč bez DPH, tj. 7.682.278 Kč vč. DPH se 
umístila na 1. místě, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Přílohy: A - hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 621/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - 
rekonstrukce armaturní komory a technologie“ (realizace) a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 
206/108, 619 00 Brno, IČ 00219169, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 6.348.990 Kč bez DPH, tj. 7.682.278 Kč vč. DPH. 

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

23. Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
návrh Dodatku č. 3 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:    „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky:  IV-OI-2016-005 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2016/D/0053 
akce „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu 
plnění dokumentace pro územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby. 
 
S ohledem na chybějící souhlas správce komunikace spol. Správa a údržba silnic Jihomoravského 
kraje (dále jen SUS JMK) s uložením sítí v ulici Legionářská nebylo možné od září 2016 pokračovat 
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v projekčních pracích. Realizace díla byla na základě dohody zhotovitele a objednatele ze dne 30. 5. 
2017 potvrzené „Zápisem o přerušení prací a odkladu plnění díla“ přerušena.  
 
Jelikož odpadl důvod přerušení prací na díle, a to vydáním stanoviska spol. SUS JMK dne 26. 9. 
2017, smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, jímž bude upravena 
lhůta pro dokončení a předání díla. 
 
Termín dokončení a odevzdání kompletní DUR, DSP + PS bude posunut: do 5 měsíců od uzavření 
Dodatku č. 3. 
 
Průběh vývoje vypracování projektové dokumentace: 
 
Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, 
spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější 
nabídkovou cenu za 1.692.000 Kč bez DPH (tj. 2.047.320 Kč vč. DPH). Dne 3. 8. 2016 byla smlouva 
oboustranně podepsána. 
 
Dne 1. 11. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi a následně Rada města Kuřimi uzavřením 
Dodatku č. 1 rozšíření projektové dokumentace o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ 
a navýšení částky o 306.500 Kč bez DPH, (tj. 370.865 Kč vč. DPH), tedy celkem za 1.998.500 Kč bez 
DPH (tj. 2.418.185 vč. DPH). 
 
Dne 22. 2. 2017 schválila Rada města Kuřimi uzavřením Dodatku č. 2 nové termíny odevzdání 
jednotlivých částí díla. 
 
Dne 30. 5. 2017 bylo na jednání dohodnuto a stvrzeno zápisem, že budou práce na projektové 
přípravě stavby pozastaveny z důvodu jednání s JMK (ohledně uložení rekonstruovaného 
vodovodního řadu do tělesa silnice II/386). 
 
Sjednaná cena smlouvy byla navýšena dodatkem č. 1 a není předmětem dodatku č. 2: 
Cena díla dle SoD   1.692.000 Kč bez DPH  2.047.320 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  1.998.500 Kč bez DPH  2.418.185 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 2 a 3  nenavýšena 
 
Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „ Projekční příprava kanalizace a vodovody“. 
 
Přijaté usnesení: 622/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2016/D/0053 

se společností PROVO, spol. s r.o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, 
IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby. 

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

24. Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - změna rozsahu díla 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-002  
 
Dne 27. 6. 2017 Rada města Kuřimi schválila uzavření SoD (vypracování PD) akce: „Kuřim, 
Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ se společností DUIS, spol. s r.o., Srbská 1546, 612 00 
Brno, IČ 447916311, v hodnotě 299.400 Kč bez DPH, tj. 392.190 Kč vč. DPH. 
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Na základě jednání se zástupcem společenství vlastníků bytových domů č. p. 838, 839, 840, 841 
a 842 v Bezručově čtvrti a paní projektantkou výše uvedené akce vyvstal problém, a to ohledně 
rekonstrukce přípojek jednotlivých bytových domů. 
Město mělo záměr úsek jednotné kanalizace DN 300 BEO před č. p. 838, 839, 840, 841 a 842, 
v délce 50 m pouze vyvložkovat. Kanalizační přípojky bytových domů (7 ks) jsou ve špatném stavu, 
vyžadují rekonstrukci. Pokud bychom kanalizaci v majetku města pouze vyvložkovali a zhotovitel by 
rekonstruoval své přípojky, bylo by nutné obnažit stoku na sedmi místech až po kanalizaci. V tu chvíli 
by hrozil rozpad kanalizace v majetku města, což by pro společenství vlastníků znamenalo zvýšené 
náklady na rekonstrukci přípojek (tudíž tento risk nepodstoupí a přípojky ponechají stávající) a celé 
předchozí vyvložkování kanalizace by postrádalo smysl. 
 
Na základě jednání uskutečněného dne 1. 11. 2017 zaslala spol. DUIS spol. s r.o. cenovou nabídku 
na úpravu PD, která zohledňuje změnu rozsahu díla ve výši 70.000 Kč bez DPH (tj. 84.700 Kč vč. 
DPH). 
 
Smlouva o dílo:  299.400 Kč bez DPH (tj. 392.190 Kč vč. DPH) 
Návrh dodatku č. 1: 369.400 Kč bez DPH (tj. 476.890 Kč vč. DPH) 
 
Vzhledem k tomu, že město má záměr provést rekonstrukci jednotné kanalizace v délce 120 m 
a následně opravit/zrekonstruovat celý uliční prostor, odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi 
schválit úpravu PD, která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 výkopem 
v délce 70m (vizte příloha B - situace). 

 
Vypracování PD ve výši 476.890 Kč vč. DPH bude čerpána z ORG č. 1 358 000 000 „ Bezručova - 
rekonstrukce kanalizace“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 DUIS 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 623/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - 

rekonstrukce kanalizace“, která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci 
kanalizace DN 300 v délce 70 m. 

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

25. Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Dům kultury v Kuřimi“ č. p. 902 postavený na pozemku parc. č. 1808 k. ú. Kuřim a pozemku p. č. 1808 
o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, vše zapsané na LV č. 1 pro obec a k. ú. Kuřim je 

momentálně veřejnosti uzavřen a probíhá jeho rekonstrukce.  
Předpokládaný termín uvedení do provozu nově vybudovaného Společenského a kulturního centra 
v Kuřimi (dále “SKD“) je říjen 2018. 
 
V rámci nastavení optimální varianty budoucího provozování „SKD“ je uvažováno o pronájmu 
nemovitosti. Nejvhodnějším nájemcem se jeví městem Kuřim 100% vlastněná společnost Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o. , která by provoz realizovala na základě volné živnosti, jenž zahrnuje 
obor. č. 58 realitní činnost, správa a údržba nemovitosti. 
 
Důvodem k přenechání nemovitosti do nájmu je možnost nadměrného odpočtu DPH z ceny díla 
(rekonstrukce nemovitosti) a to v případě, že nájemce je plátcem DPH a nájemné je účtováno s DPH. 
Předpokládaná úspora na DPH oproti situaci, kdy by provozovatelem „SKD“ bylo samo město, činí cca 
20 mil Kč. 
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Vlastní provozování „SKD“ by bylo následně realizováno jednotlivými podnájemci, zejména Městskou 
knihovnou Kuřim, organizační složkou města Kuřimi a jednotlivými provozovateli restauračních 
zařízení. 
 
Z restauračních zařízení se uvažuje o podnájmu: 

- Kavárny - přízemí, která je v projektu považována za samostatnou odbytovou plochu 
restaurace, ze které bude i zásobována, proto se s ní neuvažuje jako o samostatném 
předmětu podnájmu; 

- Restaurace - I.NP - v prostorách původní restaurace; 
- Klub - přízemí, OMP není známo, zda bude předmětem podnájmu. Pokud ano, tak 

samostatně. 
Pronájem objektu "SKD" Centru technických služeb Kuřim, s.r.o., bude řešen až po nabytí právní moci 
kolaudačního rozhodnutí. 
V souladu s § 39 odst. 3 zák. č. 128//2000 Sb. není nutno v případě pronájmu právnické osobě 
zřízené nebo založené městem zveřejňovat záměr. 
 
Přijaté usnesení: 624/2017 - RM schvaluje jako budoucího provozovatele Společenského 

a kulturního centra v Kuřimi obchodní společnost Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o, IČ 26307189, se sídlem Sv. Čecha 600/44, Kuřim. 

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

25/1. Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:38 hod. Ing. J. Vlček – počet členů rady je 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 625/2017 - RM pověřuje obchodní společnost Centrum technických služeb Kuřim, 

s.r.o, IČ 26307189, se sídlem Sv. Čecha 600/44, Kuřim vyhlášením Veřejné 
soutěže o nejvhodnější nabídku ve věci nalezení budoucího provozovatele 
restaurace s kavárnou v objektu Společenského a kulturního centra v Kuřimi. 

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

26. Provozování Městské sportovní haly 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová, Ing. Aleš Varmužka) 
 
Město Kuřim v současné době realizuje na části pozemku p. č. 2972/1 k. ú. Kuřim stavbu Městské 
sportovní haly „dále jen “SH“. Předpokládaný termín dokončení stavby je srpen 2018. 
V rámci nastavení optimální varianty budoucího provozování „SH“ je uvažováno o pronájmu 
nemovitosti. Nejvhodnějším nájemcem se jeví městem Kuřim 100% vlastněná společnost Wellness 
Kuřim s.r.o., která by provoz realizovala na základě stávajících živnostenských oprávnění. 
Důvodem k přenechání nemovitosti do nájmu je možnost nadměrného odpočtu DPH z ceny díla 
(stavba „SH“) a to v případě, že nájemce je plátcem DPH a nájemné je účtováno s DPH. 
Předpokládaná úspora na DPH oproti situaci, kdy by provozovatelem „SH“ bylo samo město, činí cca 
15 mil Kč. 
Pronájem objektu bude řešen až po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí. 
V souladu s §39 odst. 3 zák. č. 128//2000 Sb. není nutno v případě pronájmu právnické osobě zřízené 
nebo založené městem zveřejňovat záměr. 
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Přijaté usnesení: 626/2017 - RM schvaluje jako budoucího provozovatele Městské sportovní haly 
vybudované na části pozemku p. č. 2972/1 k. ú. Kuřim obchodní společnost 
Wellness Kuřim, s.r.o., IČ 29213380, se sídlem Blanenská 1082, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Starosta ukončil jednání v 15:47 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 6. 12. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 11. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Marie Kulíšková, Kuřim – přechod nájmu 
3 OC Zahrádky, s.r.o. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Family park Zahrádky“ 
 3A - situace 
 3B - návrh smlouvy 
4 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením darovací smlouvy MŠ 

Zborovská 
 4A - žádost o souhlas s přijetím sponzorského daru 
 4B - darovací smlouva 
5 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 
5/1 Odměna ředitelům škol zřizovaných městem Kuřim za kalendářní rok 2017 
6 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 

dodatek č. 3 
 6A - KD SOD na PD 
 6B - KD dod 1 PD 
 6C - KD dod 2 PD 
 6D - situace změn okolí 
 6E - KD dodatek 3 PD  
7 „Hasičská zbrojnice – nábytek“ – I. etapa 
 7A - žádost 
8 Umístění vodorovného dopravního značení „Zákaz stání“ před kontejnery na odpad 
 8A - vodorovné značení 
9 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru a uzavřením darovací smlouvy ZŠ 

Tyršova 
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 9A - žádost o udělení souhl. s přijetím fin. daru a s uzavř. dar. sml. 
 9B - darovací smlouva AGROFERT 
10 Anna Peňásová, Kuřim – dodatek č. 1 k nájemní smlouvě 
11 Vyhlášení výsledků soutěže „Vaše cesty jinými městy – nápady pro Kuřim!“ 
 11A - fotosoutěž 2017 
12 Schválení smlouvy o poskytování podlicencí k šíření audiovizuálních děl 
 12A - smlouva MKK 
13 Poptávka na administrátora výběrového řízení na zhotovitele stavby projektu „Město 

Kuřim - ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa“ 
 13A - příkazní smlouva Renata Petrželová 

13B - zpracování poptávky na administrátora výběrového řízení 
14 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - smlouva o 

zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících 
 14A - smlouva o přeložce plynu 
15 Oprava střechy ZŠ Komenského, Kuřim 
16 Klub seniorů, Kuřim 
17 Dodatek a příloha ke smlouvě o zaměstnávání odsouzených 
 17A - dodatek č. 3 
18 Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál – projekt, změna termínu plnění 
 18A - dodatek č. 1 
19 Uzavření smlouvy o výpůjčce na exponáty Muzea Brněnska 
 19A - smlouva 
20 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
 20A - situace 
 20B - návrh smlouvy 
21 Ul. Malá Česká - veřejné osvětlení 
 21A - situace 
22 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - vodojem Kuřim II 
 22A - hodnocení nabídek 
23 Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 332 
24 Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - změna rozsahu díla 
 24A - návrh dodatku 
 24B - situace 
25 Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
25/1 Provozování Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
26 Provozování Městské sportovní haly 


