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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 43/2017 konané dne 20. 12. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 12. 2017 

2 Vyřazení majetku  

3 Smlouva o umístění reklamního panelu – LIKOV s.r.o., Kuřim 

4 Povodí Moravy, s.p. – zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusová zastávka Kuřim, Díly 
za sv. Jánem“ 

5 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 

6 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb prezidenta ČR 
2018 

7 Zápis z jednání komise dopravy 

8 Smlouva o obhospodařování cenných papírů 

9 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací 

10 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2018 

11 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 

12 Nositel projektu MAP II 

13 Nájemní smlouva 

14 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2017 

15 Oprava výtahu ZUŠ Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 

16 "Cyklostezka Kuřim" Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 

17 Rekonstrukce RD na ul. Fučíkova č. p. 861/58 v Kuřimi-Podlesí 

18 Jmenování zastupující vedoucí MKK 
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19 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 4 změna termínu 

20 Městská sportovní hala v Kuřimi - TDI 

21 Městská sportovní hala v Kuřimi - BOZP 

22 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, Dodatek č. 2 
k SoD 

23 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2018 

24 Zápis komise stavební ze dne 18. 12. 2017 

25 Klub seniorů Kuřim  

26 Schválení dodatku č. 73 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

27 Rozpočtové opatření č. 14 

28 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 12. 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: 638/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 12. 

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

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. O část nepotřebného kancelářského nábytku za zůstatkovou cenu 
50 Kč/kus projevili zájem zástupci SOU a SOŠ Kuřim. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly včetně příloh 
 
Přijaté usnesení: 639/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Smlouva o umístění reklamního panelu – LIKOV s.r.o., Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předkládáme RM smlouvu o umístění reklamních panelů společnosti LIKOV s.r.o., Kuřim na 
samostatných sloupcích v majetku města Kuřimi. Reklamní zařízení se nachází u světelné křižovatky 
na nám. 1. května na pozemku parc. č. 4236 a parc. č. 431 vše v obci a k. ú. Kuřim. 
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Smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, za umístění dvou jednostranných panelů o velikosti 
120x50 cm činí celková úhrada 9.000 Kč/rok (bez DPH). Cena je stanovena dle schváleného usnesení 
RM č. 394/2005 ze dne 27. 7. 2005 (jednostranná reklamní tabule o velikosti 120 x 50 m - 
4.500 Kč/rok). Společnost LIKOV s.r.o., Kuřim s navrženou cenou souhlasí. 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 640/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamního panelu 

v Kuřimi, se společností LIKOV s.r.o., se sídlem Blanenská 1859/14, 664 34 Kuřim, 
IČ 60697598. Reklamní panely v počtu 2 ks o velikosti 120 x 50 cm budou 
umístěny na reklamním zařízení u světelné křižovatky na nám. 1. května na 
pozemku parc. č. 4236 a parc. č. 431 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu neurčitou za 
cenu 10.890 Kč/rok. 

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

4. Povodí Moravy, s.p. – zřízení služebnosti pro stavbu 
„Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci majetkoprávního vypořádání stavby pod názvem „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. 
Jánem“ je potřeba uzavřít s Povodím Moravy, s.p., smlouvu o zřízení služebnosti. Investorem stavby 
je město Kuřim.  
 
Stavbou bude dotčena část pozemku parc. č. 2617 k. ú. Kuřim, která je ve vlastnictví povinného ze 
služebnosti - České republiky - právo hospodařit s majetkem státu přísluší Povodí Moravy, s.p., se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 
 
Povinný zřídí oprávněnému (městu Kuřim) služebnost spočívající v právu na části pozemku parc. 
č. 2617 v k. ú. Kuřim umístit, provozovat a udržovat stavbu pod názvem „Autobusová zastávka Kuřim, 
Díly za sv. Jánem“ spočívající ve vybudování lapače splavenin a podzemního vedení kabelu 
veřejného osvětlení včetně práva vstupu a vjezdu oprávněného na pozemek v rozsahu vymezeným 
geometrickým plánem č. 3483-2790/2017 - vizte příloha B. 
 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH.  
 
OMP a OI se zřízením služebnosti souhlasí. Na základě výše uvedeného OMP předkládá návrh 
smlouvy o zřízení služebnosti v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 641/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného 

ze služebnosti, spočívajícího v právu umístění a provozování stavby „Autobusová 
zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem“ na části pozemku parc. č. 2617 v k. ú. Kuřim, 
který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s.p., se 
sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. Služebnost bude zřízena v rozsahu 
dle GP č. 3483-2790/2017 na dobu neurčitou za úplatu ve výši 5.000 Kč bez DPH. 
Náklady na její zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: KÚ-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
 
V roce 2015 proběhlo výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 
a razítek. Vítězem výběrového řízení se stala společnost Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke 
Klínku 1313, Předklášteří. Smlouva uzavřená s vítězným dodavatelem skončila 31. 12. 2016. Z tohoto 
důvodu předkládáme radě města ke schválení novou výzvu k podání nabídek. Výběrové řízení je opět 
realizováno formou ocenění vzorové zakázky, do které byly zahrnuty nejčastěji objednávané položky. 
 

Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Drago Sukalovský   1.  Ladislav Ambrož 
2. David Holman    2.  Petr Ondrášek 
3. Radek Jízdný    3.  Radim Novák 
4. Soňa Šmahelová   4.  Petra Glosová 
5. Rostislav Hanák   5.  Jan Herman 

 
Přílohy: A - výzva 

B - rámcová kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 642/2017 - RM schvaluje výzvu k podání nabídky na zakázku s názvem „Dodávka 

sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ a jmenuje členy a náhradníky 
hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

6. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků 
Voleb prezidenta ČR 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků Voleb prezidenta ČR konaných dne 12. 1. - 13. 1. 2018, v případě 
uskutečnění II. kola voleb i 26. 1. - 27. 1. 2018. Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu 
si bude muset 8 ks kompletních počítačových sestav a tiskáren na tyto dva popřípadě čtyři dny 
zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo osloveno 10 subjektů a byly získány nabídky od 6 subjektů. Při 
hodnocení nabídek příloha č. A byla posuzována především celková cena zápůjčky při dodržení 
minimální konfigurace techniky dané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na základě zhodnocení 
získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka 
společnosti Comimpex, spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, 
IČ 46972439, zastoupená Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě za obě kola 
voleb 13.939 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A – hodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy pronájem volby 2018 Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 643/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav + 1 ks náhradní sestavy pro účel sčítání 
výsledků Voleb prezidenta ČR konaných ve dnech 12. 1. 2018 - 13. 1. 2018 
a případně 26. 1. 2018 - 27. 1. 2018 se společností Comimpex, spol. s r.o., se 
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sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - Lesná, IČ 46972439, zastoupená 
Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 13.939 Kč vč. DPH. 

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

7. Zápis z jednání komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 11. 12. 2017. 
 
Přílohy: A – zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 4 – schvaluje (prověření): 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 644/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 12. 

2017 v bodech 1, 2, 5, 6 a 7 a schvaluje body 3 a 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. P. Ondrášek – počet přítomných radních 4. 
 
 
 

8. Smlouva o obhospodařování cenných papírů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na město Kuřim se obrátili zástupci společnosti ČSOB Asset Management,a.s., která spravuje od roku 
1999 volné finanční prostředky města. Informovali město Kuřim o tom, že je nutné, z důvodu změny 
legislativy, změnit stávající smlouvu a při té příležitosti nabídli i nové možnosti při správě portfolia. 
Z důvodu velmi konzervativního přístupu ke správě ze strany města již nedochází ke zhodnocování 
prostředků, ale spíše k jejich znehodnocení (vizte přílohu). V současnosti jsou prostředky investovány 
pouze do nástrojů peněžního trhu a dluhopisů a při dodržení stávající strategie je prakticky nemožné, 
s ohledem na výši sazeb u těchto nejkonzervativnějších dluhopisů, dosáhnout kladného zhodnocení 
portfolia. 
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Zástupci společnosti proto městu nabízejí přesun prostředků dle konzervativních optimalizovaných 
strategií, které mají výrazně vyšší potenciál, než naše aktuální strategie. Zároveň u těchto strategií 
upravili i poplatkovou strukturu, která je díky optimalizaci strategií „levnější“. Hlavní rozdíl je 
v nastavení pevné odměny na 0 a výnosové odměny na 20 % z výnosu nad příslušný etalon 
(benchmark) portfolia. To znamená, že odměna se počítá až v okamžiku, kdy výnos portfolia 
překonává benchmark. Nyní platíme poplatky i při znehodnocení portfolia. 
Jako nejvýhodnější s ohledem na zachování vysoké míry konzervatismu se jeví strategie nazvaná 
PPF10, což je strategie s limitovaným podílem akcií, v tomto případě 10% (historie této strategie opět 
v příloze). 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - smlouva CSOB - ppf10 - vývoj 
C - smlouva CSOB - současný stav- vývoj 

 
Přijaté usnesení: 645/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o obhospodařování cenných papírů se 

společností ČSOB Asset Management, a.s., investiční fond, IČ 25677888, Radlická 
333/150, Praha 150 57. 

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

9. Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených 
příspěvkových organizací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V přílohách jsou ke schválení předkládány návrhy rozpočtů a střednědobých výhledů městských 
příspěvkových organizací - ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Zborovská a Centra sociálních služeb 
Kuřim. 
Tato nová povinnost vyplývá z novely zákona 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů. Tyto dokumenty jsou ze zákona povinné, nicméně nejsou ve vztahu k těmto organizacím 
závazné. 
Návrhy těchto dokumentů byly vyvěšeny na elektronické úřední desce MěÚ a tímto způsobem musí 
být zveřejněny i schválené dokumenty. 
 
Přílohy: A – CSSK rozpočet a výhled 2018-2020 

B - MŠZ rozpočet a výhled 2018-2020 
C - ZŠJ rozpočet a výhled 2018-2020 
D - ZŠT rozpočet a výhled 2018-2020 

 
Přijaté usnesení: 646/2017 - RM schvaluje rozpočty a střednědobé výhledy zřízených 

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

10. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého 
majetku na rok 2018. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2018 
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Přijaté usnesení: 647/2017 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 
1275, Kuřim na rok 2018. 

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

11. Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Marek Svoboda) 
 
Vzhledem k potřebě MěÚ mít k dispozici nové komentáře k právním předpisům, a nejaktuálnější verzi 
automatického informačního systému právních informací, který zahrnuje ucelenější a kompletnější 
obsah pro státní správu a samosprávu, a také k blížícímu se termínu vypršení stávající smlouvy se 
společností Wolters Kluwer ČR, a.s., byl proveden průzkum trhu na zajištění těchto právních 
informací. Uživatelům stávajícího informačního systému ASPI byly předvedeny (odprezentovány) dvě 
cenově srovnatelné nabídky. Stávající informační systém ASPI společnosti Wolters Kluwer ČR, a.s. 
a informační systém Codexis firmy ATLAS consulting spol. s r.o., více konkurečních informačních 
právních systému, které by splňovaly naše požadavky na trhu, není k dispozici. 
Jako obsahově a nakonec i uživatelsky výhodnější byla vyhodnocena všemi dotčenými odbory MěÚ 
nabídka společnosti Wolters Kluwer s informačním systémem ASPI, který je mnohem častěji využíván 
právě státní správou a je více rozšířený i na ORP obcích JMK. Konkurenční produkt Codexis, byl na 
úřadě dříve provozován po dobu dvou let (2013-2014) a neosvědčil se tak, jako stávající systém ASPI, 
který byl na MěÚ využíván až na dva uvedené roky nepřetržitě. 
 
Ze všech výše uvedených důvodů, bylo po doporučení vedoucí odboru majetkoprávního, tajemníkem 
úřadu rozhodnuto uzavřít novou smlouvu se společností Wolters Kluwer, která programové vybavení 
ASPI provozuje a vzhledem k rozšíření jeho obsahu, který je vyspecifikován v příloze č. 1, byla cena 
ročního udržovacího poplatku po zahrnutí 30% slevy pro samosprávu stanovena na 52.404 Kč vč. 
DPH, cena předplatného služeb je stanovena na dobu trvání 48 měsíců, abychom dosáhli 10% slevy 
z celkové částky. V ceně je také zahrnuto bezplatné školení ASPI pro 10 uživatelů v rozsahu jednoho 
školícího dne. Obsahem této poskytované služby je licence pro 20 uživatelů s obsahem ASPI základ 
(15 současně přihlášených + 5x nové webové ASPI) a 5 současně přihlášených uživatelů 
s rozšířeným obsahem - Veřejná správa 2017 Premium + Ochrana osobních údajů (GDPR). 
 
Přílohy: A - smlouva ASPI 2017 

B - příloha č. 1 - seznam titulů autorského obsahu 
 
Přijaté usnesení: 648/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o poskytnutí užívacích práv ke 

službě ASPI (automatizovaný systém právních informací) verze 2017 se 
společností Wolters Kluwer ČR, a.s., se sídlem U Nákladového nádraží 6, 130 00 
Praha 3, IČ 63077639 za cenu ročního poplatku v celkové výši 52.404 Kč vč. DPH. 

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

12. Nositel projektu MAP II 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Dne 15. 11. 2017 byla řídícím orgánem OP VVV vyhlášena výzva č. 02_17_047 - Místní akční plány 
rozvoje vzdělávání II (MAP II) v prioritní ose 3 OP VVV. Vzhledem ke skutečnosti, že řídící orgán 
požaduje schválení nositele projektu MAP II ze strany RSK, je nezbytné zajistit potvrzení za jednotlivé 
nositele MAP dle území ORP. 
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Přijaté usnesení: 649/2017 - RM schvaluje, že nositelem projektu MAP II bude i v nadcházejícím 
období v  rámci území ORP Kuřim Místní akční skupina Brána Brněnska, z.s. 

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

13. Nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová navrhuje 
uzavřít nájemní smlouvu nájemnici paní Zdence Řeháčkové na půl roku tj. do 30. 6. 2018. Standardně 
se nájemní smlouvy uzavírají na celý rok. 
Důvodem je porušování nájemní smlouvy nájemnicí paní Řeháčkovou. Paní Řeháčková si k sobě 
nastěhovala syna. Ten znečišťuje výtahy a ostatní společné prostory domu. Paní Řeháčková byla 
několikrát upozorněna na porušování nájemní smlouvy a na zcela nevhodné chování syna. Situace 
byla řešena i s odborem sociálním. Nájemníci si stěžují na zápach a znečištěné prostory. Nájemnice 
nepřipouští pochybení a odmítá situaci řešit. 
 
Přijaté usnesení: 650/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s nájemnicí paní Zdenkou 

Řeháčkovou na dobu určitou do 30. 6. 2018 v bytové jednotce xxx, Zahradní 1275, 
Kuřim. 

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

14. Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim je zaměstnancem příspěvkové organizace a je zároveň 
statutárním orgánem. Nemůže si sama určovat plat a jeho složky, ani přiznávat odměny. Přiznání 
odměny je v zákonné pravomoci rady města. 
Na základě hodnocení, sledování činnosti ředitelky, jejích aktivitách k občanům, městskému úřadu, 
jiným úřadům a zařízením, za mimořádné práce a úkoly při plnění v oblastech: 

- mimopracovních aktivitách organizace, prezentace organizace a vzdělávání, 
- optimalizace sítě organizační struktury organizace včetně k dosažení úsporných opatření, 
- osobní podíl na realizaci zakázek organizace. 

Navrhuji RM přiznání odměny ve výši……..…................Kč. 
 
Přílohy: A - podklad odměna 
 
Přijaté usnesení: 651/2017 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim PhDr. Miloslavě Bártové odměnu za rok 2017 ve výši xxxxxx Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

15. Oprava výtahu ZUŠ Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 25. 10. 2017 schválila rada města provedení opravy výtahu v objektu ZUŠ Kuřim a souhlasila 
s vyčleněním 150.000 Kč z ORG Drobné investice. 
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Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim S2/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu na stavební práce. 
Výzva byla zveřejněna na webových stránkách města dne 15. 11. 2017 a sejmuta dne 11. 12. 2017. 
Na výzvu byly upozorněny e-mailem celkem 4 firmy. Nabídku odevzdal 1 uchazeč. Na prvním jednání 
hodnotící komise dne 11. 12. 2017 proběhlo otevření obálky s nabídkou vč. kontroly úplnosti nabídky. 
Firma byla vyzvána k vysvětlení nabídky - platební podmínky a záruční lhůty. Dne 13. 12. 2017 
proběhlo druhé jednání, na kterém byla nabídka hodnocena.  
 
Vzhledem k tomu, že nabídku podala pouze 1 společnost a to v hodnotě 188.760 Kč vč. DPH, OI 
doporučuje radě města schválit navýšení vyčleněné částky z ORG drobné investice o 40.000 Kč, tzn. 
na 190.000 Kč. 
 
Na základě zhodnocení získané nabídky je výběrovou komisí doporučena radě města nabídka 
společnosti DEPLOX, s.r.o., Vážany nad Litavou 282, 684 01 Slavkov u Brna, IČ 05460123, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 156.000 Kč bez DPH (tj. 188.760 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 652/2017 - RM schvaluje navýšení vyčleněné částky z ORG Drobné investice na 

celkových 190.000 Kč, schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
„Oprava osobního výtahu ZUŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností DEPLOX s.r.o., Vážany nad Litavou 282, 684 01 Slavkov u Brna, 
IČ 05460123, která předložila nabídku v celkové hodnotě 156.000 Kč bez DPH, 
tj. 188.760 Kč vč. DPH). 

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

16. "Cyklostezka Kuřim" Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí 
dotace z rozpočtu JMK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Dne 27. 2. 2017 jsme na Odbor regionálního rozvoje Krajského úřadu Jihomoravského kraje zaslali 
žádost o poskytnutí dotace z programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2017 na projekt „Cyklostezka Kuřim“. 
 
Dne 5. 5. 2017 byla městu Kuřim zaslána k podpisu Smlouva o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2017 č. 044029/17/ORR ve výši 570.000 Kč. Smlouva je vedena jako 
investiční. 
 
Při sestavování žádosti o dotaci byl projekt na základě interních údajů administrátorem vyhodnocen 
jako investiční. Po obdržení klíčové faktury od dodavatele odbor finanční fakturu uznal jako 
neinvestiční a tudíž nekompatibilní s poskytnutou dotací. 
 
Dle článku 8, bodu 8.11 Dotačního programu Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2017 jsme na Jihomoravský kraj zaslali žádost o převod této investiční 
dotace na dotaci neinvestiční a o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje č. 044029/17/ORR, který mění článek I. bod 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci 
 
Přijaté usnesení: 653/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace 

č. 044029/17/ORR, z rozpočtu Jihomoravského kraje v rámci dotačního programu 
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Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017 
na projekt "Cyklostezka Kuřim". 

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

17. Rekonstrukce RD na ul. Fučíkova č. p. 861/58 v Kuřimi-Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 15. 11. 2017 projednala komise stavební a následně Rada města dne 22. 11. 2017 
architektonickou studii rekonstrukce rodinného domu na ul. Fučíkova 861/58 v Kuřimi-Podlesí, 
žadatele Bohuslava Bábora, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim-Podlesí. 
Město Kuřim požadovalo odstranění černých staveb ve vlastnictví žadatele na pozemcích města 
Kuřim do 31. 12. 2015 dle rozhodnutí stavebního úřadu ze dne 29. 12. 2014 č. j. MK/14962/14/OSVO. 
Dne 30. 11. 2017 bylo svoláno jednání jako poslední smírné řešení situace. Strany se dohodly, že 
kamenná zídka vybudovaná na části pozemku parc. č. 3214 v k. ú. Kuřim včetně části oplocení bude 
panem Báborem odstraněna do 30. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis - odstranění zídky z poz. p. č.3214 v k. ú. Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 654/2017 - RM schvaluje závěr z jednání komise stavební ze dne 15. 11. 2017 

v bodě č. 6. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

18. Jmenování zastupující vedoucí MKK 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Vedoucí Městské knihovny Kuřim paní Bc. Jana Klosová odchází na mateřskou dovolenou. Tajemník 
MěÚ Kuřim navrhuje, aby zastupující vedoucí MKK byla jmenována paní Bc. Kateřina Rovná, která 
doposud pracovala v Městské knihovně v Rosicích a pro město Kuřim pracovala na dohodu 
v regionální knihovně. 
 
Přijaté usnesení: 655/2017 - RM jmenuje podle § 102 odst. 2) písm. b) zákona číslo 128/2000 Sb. 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění a v souladu s § 24 odst. 3) zákona 
č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v platném znění 
paní Bc. Kateřinu Rovnou vedoucí Městské knihovny Kuřim, organizační složky 
obce, na dobu určitou (po dobu osobních překážek v práci paní Bc. Jany Klosové) 
a stanovuje jí plat podle platového výměru. 

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

19. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 4 změna termínu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Optimalizací využití území, které je dle platného územního plánu města zařazeno do ploch 
sportovního vybavení, a v souvislosti s činností dalších investorů v zájmovém území, došlo během 
provádění stavby ke změně tras inženýrských sítí. Záměrem je zlepšení (optimalizace) technického 
řešení infrastruktury sportovního areálu i dotčené stavby, které nemění povahu veřejné zakázky. Tato 
změna vyžaduje čas na jejich nové provedení a je pro řešení celého sportovního areálu nezbytná. 
Nelze ji provést jiným dodavatelem, protože nová trasa zasahuje do území původní stavby a změna 
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dodavatele by přinesla pro zadavatele veřejné zakázky technické a ekonomické obtíže. Změna 
technického řešení vyvolává také změnu termínu dokončení stavby, která rovněž nemění povahu 
veřejné zakázky. 
V souladu s ustanovením přílohy č. 1 SOD č. 2016/D/0076 , Obchodní podmínky pro zhotovení stavby 
čl. 4.4. Podmínky pro změnu sjednaných termínů či lhůt podala E.PROXIMA žádost o prodloužení 
termínu dokončení díla „Městská sportovní hala v Kuřimi“, objektů SO 01 Sportovní hala, SO 02 
Venkovní plochy a SO 03 Inženýrské sítě, za předpokladu dodání projektové dokumentace pro 
stavební povolení do 31. 10. 2017: 

Termín dokončení SO 01 Sportovní hala   do 15. 4. 2018 
Termín dokončení SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 
Termín dokončení SO 03 Inženýrské sítě  do 31. 5. 2018 

Rada města s prodloužením termínu dokončení díla souhlasila usnesením č. 550/2017. 
 
Dne 5. 10. 2017 nabyla právní moci změna rozhodnutí o umístění stavby - změna vedení 
inženýrských sítí č. j. MK/13792/17/OSŽP ze dne 18. 9. 2017. 
Dle platného územního rozhodnutí lze provádět tyto inženýrské sítě - NN, SLP, VO, plynovod. Dle 
původního stavebního povolení z roku 2015 lze provést komunikaci pouze k městské sportovní hale. 
Avšak realizace těchto sítí je prakticky možná až po provedení nejníže umístěných sítí. Jedná se 
o objekty dešťová a splašková kanalizace a vodovod, jejichž realizaci je zhotovitel oprávněn zahájit až 
po předložení rozhodnutí o změně stavby před dokončením s nabytou právní mocí. 
 
Harmonogram postupu projektových prací: 
27. 9. 2017 schválen v radě Dodatek č1 smlouvy 2017/D/0113 
5. 10. 2017 byl podepsán dodatek č1 smlouvy oběma smluvními stranami a zveřejněn s termínem 

odevzdání DSP+PDPS ve finální podobě nejpozději do 30. 10. 2017 
5. 10. 2017 Ateliér DPK zaslala PD plynovodu elektronicky, hned přeposláno Zhotoviteli 
11. - 18. 10. 2017 proběhly dvě změny posunu lomových bodů pro plyn  
17. 10. 2017 jednání na stavbě Kauflandu (retence a vírový ventil), Ateliér DPK požádána o co 

nejdřívější PD s výkazem výměr (termín dle smlouvy 30. 10. 2017) 
19. 10. 2017 zaslán řez komunikací, kde jsou zakresleny pozice a rozestupy sítí (od ZTI přes OI 

stavbě) 
20. 10.2 017 připomínkován termín inženýrské činnosti, podání na SÚ a nabytí právní moci SP 
23. 10. 2017 zaslána žádost o zakreslení provizorní komunikace dle požadavků policie 
27. 10. 2017 Ateliér DPK - upozorněn, že kompletní projekt pro vodoprávní povolení má být dodán 

do 30. 10. 2017 
27. 10. 2017 znovu poslán náš soupis prací z SoD se stavbou, aby bylo použito co nejvíce položek 

pro nové výkazy výměr 
27. 10. 2017 zaslána Ateliérem DPK provizorní situace dle požadavků policie pro povolení dočasného 

značení přeposláno stavbě 
31. 10. 2017 zaslána projektantem neúplná elektronická dokumentace NN, VO, plynu, a výkaz výměr 

komunikace. Dle smlouvy mělo být odevzdáno 30. 10. 2017 komplet 
31. 10. 2017 jsem stavbě emailem zaslala dodané části PD, která není kompletní 
1. 11. 2017 Ateliér DPK požádal o doplnění informací pro neověřený vodovod, nápojnou šachtu pro 

dešťovou kanalizaci 
1. 11. 2017 připomínkována dokumentace komunikací 
1. 11. 2017 zaslán stavbě výkaz výměr  SLP 
2. 11. 2017 komunikace s Ateliérem DPK - upozornění stavby - po vytyčení plynovod v lomovém bodě 

L8 koliduje s kanály TOS 
2. 11. 2017 zaslána stavbě PD komunikací 
3. 11. 2017 zaslán Ateliérem DPK dotaz o prověření šachet u wellness, dimenze (zaslala podklad 

BVK) 
6. 11. 2017 Ateliér DPK zaslal opravenou PD plynu - úprava lomového bodu L8 
7. 11. 2017 zaslány fotky a umístění šachet Ateliéru DPK 
9. 11. 2017 zaslána Ateliérem DPK situace s výškami HTÚ (pro parkoviště MSH) přeposláno stavbě. 

Zaslán výkaz výměr z SoD projektantovi NN 
10. 11. 2017 Ateliér DPK poslal pracovní verzi podélných profilů kanalizací v pdf 
16. 11. 2017 zaslána cena na vypracování rozdílových rozpočtů na NN,SLP, VO 
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20. 11. 2017 předaná tisknutá verze projektové dokumentace bez plynu a celkové koordinační 
situace, a také 1 CD na město 

21. 11. 2017 předána PD stavbě 
22. 11. 2017 přišla poštou poslední verze koordinační situace + PD plynovodu, hned předáno stavbě 
24. 11. 2017 zaslán vytyčovací výkres pro komunikaci - předán stavbě 
28. 11. 2017 zaslány rozdílové rozpočty NN, SLP, VO - předány stavbě. 
 
Aktuálně probíhá projednání s DOSS a správci sítí. Předpoklad získání změny stavebního povolení je 
konec února 2018. Z tohoto důvodu je zprovoznění stavby dle schváleného usnesení nereálné. 
Vzhledem ke skutečnosti, že stavba je významnou veřejnou zakázkou a podléhá nejpřísnějším 
postupům podle zákona č.134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, OI doporučuje prodloužit 
termín pro dokončení stavby tak, aby v dodatku stanovený termín korespondoval s reálnou situací pro 
dokončení stavby včetně nezbytných inženýrských sítí a technické infrastruktury, podmiňujících 
kolaudaci stavby a její uvedení do provozu. 
 
Přílohy: A - žádost E.PROXIMA 

B - dodatek č. 4 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:34 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – společnost HEIM trade SE podala námitky účastníka řízení do územního řízení. Město je 
nositelem územního rozhodnutí. Nyní stavební úřad přeruší řízení a vyzve, aby projektant doplnil 
požadované. 
 
Přijaté usnesení: 656/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je 
změna termínu realizace díla do 30. 6. 2018. 

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

20. Městská sportovní hala v Kuřimi - TDI 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 30. 9. 2016 schválila rada města výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, usnesení č. 422/2016, na uzavření smlouvy o dílo se konsorciem Eurovision - Truvia 
- TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 398.090 Kč vč. DPH za činnosti TDI při provádění stavby 
(část A) s předpokládaným termínem dokončení 31. 12. 2017. 
Cena za plnění činnosti byla rozdělena měsíčním podílem z celkové dohodnuté odměny Dodavatele, 
která činní 398 090 / 14 (měsíci - délka trvání stavby) = 28.435 Kč vč. DPH. 
RM byl předložen návrh, aby zhotoviteli díla Městská sportovní hala rada města prodloužila termín 
realizace do 30. 6. 2018. 
 
Bude-li tento návrh schválen, OI doporučuje radě města schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 2016/D/0066 s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem 
Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 pro změnu termínu dokončení zakázky na 30. 6. 2018 
a navýšení ceny předmětu plnění o 6 (měsíců) * 28.435 Kč = 170.610 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek č1 k SoD 2016D0066 
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Přijaté usnesení: 657/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0066 
s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem 
Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 spočívající ve změně termínu dokončení 
prací do 30. 6. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny 
předmětu plnění o 170.610 Kč vč. DPH. 

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

21. Městská sportovní hala v Kuřimi - BOZP 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 30. 9. 2016 schválila rada msta výsledek zadávacího řízení na výše uvedenou veřejnou zakázku 
malého rozsahu, usnesení č. 423/2016, na uzavření smlouvy o dílo se společnosti Eurovision, a.s., se 
sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové 
hodnotě 83.490 Kč vč. DPH, za činnosti koordinátora BOZP s předpokládaným termínem dokončení 
31. 12. 2017. 
Cena za plnění činnosti byla rozdělena měsíčním podílem z celkové dohodnuté odměny Dodavatele, 
která činní 83.490 Kč/ 14 (měsíců - délka trvání stavby) = 5.963,6 Kč vč. DPH. 
RM byl předložen návrh, aby zhotoviteli díla Městská sportovní hala prodloužila termín realizace do 
30. 6. 2018, Bude-li tento návrh schválen, OI doporučuje radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2016/D/0067 se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, 
IČ 27691845, pro změnu termínu dokončení zakázky na 30. 6. 2018 a navýšení ceny předmětu plnění 
o 6 (měsíců) * 5. 963,6 Kč = 35.781,64 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek č1 k SoD 2016D0067 
 
Přijaté usnesení: 658/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0067 

se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845, 
který se týká změny termínu dokončení prací do 30. 6. 2018 (do vydání 
kolaudačního souhlasu) a navýšení ceny předmětu plnění o 35.781,64 Kč vč. DPH. 

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

22. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, Dodatek č. 2 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
V současné době jsou změnové listy na kontrole poskytovatele dotace (CRR), který určí způsobilé 
a nezpůsobilé náklady. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- demontáži a provedení nového podhledu z SDK v m. č. 104 - ZL č. 1 ......... 12.455,73 Kč bez DPH 
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Při demontáži zádveří v místnosti č. 104 bylo zjištěno, že ke konstrukci zádveří je uchycena 
konstrukce stávajícího podhledu. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací a pro 
odstranění zádveří dle PD bude nutné podhled demontovat a provést nový podhled z SDK. Konstrukci 
stávajícího podhledu nebude možné znovu použít - díly na znovu doplnění již nejsou na trhu 
dostupné. 
 
- úpravách v m. č. 113 a 120 (sklady) - ZL č. 2 ............................................... 11.491,79 Kč bez DPH 
Jedná se o rozšíření díla o demontáž podlahy a vybourání obkladů stěn v místnostech č. 113 a 120 - 
sklad - z důvodu opotřebených podlah v místnostech a poškozených obkladů stěn a provedení nových 
konstrukcí. 
 
- úpravách podlahových konstrukcí v m. č. 107,108,114 a 118  - ZL č. 3 ..... 111.546,37 Kč bez DPH 
Při bourání podlah v místnostech 108, 114 a 118 byly odkryty původní topné kanály pod podlahovým 
betonem s úrovní stropu kanálu v úrovni betonu podkladního. Kanál zasahuje i do místnosti č. 107. 
Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací. Staré potrubí topení musí být odstraněno, 
kanály zasypány a po zásypu bude proveden nový podkladní beton. V místnosti 107 pak bude 
provedena konstrukce podkladního betonu v celé místnosti - stávající podlaha má vrstvy pro venkovní 
podlahy - zřejmě bývalé otevřené zádveří a ne konstrukce vnitřních podlah. Ty budou po vybourání 
podlahy nově doplněny. Z důvodu bourání podlahy bude provedena i demontáž obložení stěn. 
 
- vybourání starých vrstev dlažby a doplnění potěrem v m. č. 108,109,110,111,121,122,123 a 124 - 

ZL č. 4 ............................................................................................................ 10.323,27 Kč bez DPH 
Horní vrstva podlahy, ve které má dojít pouze k vybourání dlaždic, je tvořena až třemi vrstvami 
původní dlažby různých tlouštěk, které nelze vzájemně oddělit. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit 
před zahájením prací. Je nutné vybourat všechny vrstvy staré dlažby a chybějící část pak doplnit 
potěrem. 
 
- úpravách založení zdiva 2.NP v m. č. 216 a 217 - ZL č. 5 ............................ 22.091,06 Kč bez DPH 
ve výkazu PD není odbourání vrstev stávající terasy pro založení zdiva 2.NP na nosnou konstrukci 
stropu. 
- odstranění desek OSB v m. č. 114 a 118 - ZL č. 6 ......................................... 7.657,72 Kč bez DPH 
Pod nášlapnou vrstvou podlah byla odkryta deska OSB ve dvou vrstvách - před bouráním 
podlahových betonů dle PD bylo nutné desky odstranit. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před 
zahájením prací. 
 
- nátěru topných těles - ZL č. 7 ........................................................................ 71.425,05 Kč bez DPH 
OI požaduje rozšíření díla o nátěr topných těles a práce s tím spojené. 
 
- úpravách nadpraží v m. č. 205 - ZL č. 8 ......................................................... -5.271,28 Kč bez DPH 
Jde o odpočet položek, které nelze provést dle PD, viz změnový list č. 9. 
 
- úpravách nadpraží v m. č. 205 - ZL č. 9 ........................................................ 11.850,28 Kč bez DPH 
Průběh věnce 2.NP neumožňuje provedení nového nadpraží bývalého vstupu na terasy v místnosti 
č. 205 dle PD. Tuto skutečnost nebylo možné zjistit před zahájením prací - byla zjištěna až po osekání 
omítek. Projektant navrhl nové řešení, původní řešení bude odpočteno mínusovým změnovým listem 
č. 8. 
 
- lešení a bednění k bourání říms - ZL č. 10 ................................................... 46.987,05 Kč bez DPH 
Vzhledem k výšce bourání fasádních říms (cca 6 m nad terénem) je třeba k těmto pracím použití 
fasádního lešení, které z důvodu chyby PD nejsou ve smluvním rozpočtu. Pod římsou v úrovni terénu 
jsou stávající nová sklepní okna s anglickými dvorky, které je třeba ochránit před poničením, a proto 
bude provedeno také ochranné stropní bednění. 
 
- dobetonování parapetů oken v 1.NP - ZL č. 11 ............................................ 14.128,93 Kč bez DPH 
Dle projektové dokumentace se mají stávající okenní parapety v 1.NP po bourání doplnit, ale z důvodu 
chyby PD nejsou tyto práce obsaženy ve smluvním rozpočtu. Bude provedeno bednění z obou stran 
a dobetonování parapetů. 
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Celková cena víceprací Dodatek č. 2 

Cena celkem bez DPH  ................................... 319.957,25 Kč 

DPH  .................................................................. 67.191,02 Kč 

Cena celkem vč. DPH  .................................... 387.148,27 Kč 

 
Celková cena méněprací Dodatek č. 2 

Cena celkem bez DPH  ..................................... - 5.271,28 Kč 

DPH  .................................................................. - 1.106,97 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ...................................... - 6.378,25 Kč 

 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2017/D/0049 

Cena celkem bez DPH  .............................. 15.704.345,97 Kč 

DPH  ............................................................. 3.297.912,65 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ............................... 19.002.258,62 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 380.770,02 Kč vč. DPH, zároveň 
nedojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049. 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0049. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 k SOD 2017D0049 

B – ZL dodatek č. 2 k SOD 2017D0049 
 
Přijaté usnesení: 659/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., 
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení 
ceny díla o 380.770,02 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

23. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslala v návaznosti na smlouvu o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného a stočného pro rok 
2018 (vizte příloha A).  
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
2017  32,24  36,35  68,59            11.300.000 
2018  33,08  37,32  70,40            11.300.000 
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Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. pro rok 2018 ve výši 
11.300.000 Kč bez DPH (tj. 5.950.000 Kč za vodárenskou a 5.350.000 Kč za kanalizační 
infrastrukturu). 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 660/2017 - RM schvaluje návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2018 a výši 

nájemného, navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., a dále 
schvaluje uzavření Dodatku č. 72 se společností Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275, jehož předmětem je 
výše vodného, stočného a nájemného pro rok 2018. 

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

24. Zápis komise stavební ze dne 18. 12. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 18. 12. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Novostavba RD, ul. Otevřená, pozemek parc. č. 1952, 1432, v k. ú. Kuřim 
2. Novostavba RD, ul. Husova, pozemek parc. č. 222/1, v k. ú. Kuřim 
3. Novostavba RD, ul. Zahradní, pozemek parc. č. 373, 372/2 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba RD, v ul. Podhoří, pozemek parc. č. 935, v k. ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 18. 12. 2017 

B - příloha k bodu č. 1 - Výkres č. C.01 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 
D. Sukalovský – pí Prokešová má dodat stanoviska všech sousedů. Budeme se tím zabývat po jejich 
dodání. 
 
Bod č. 2 – schváleno. 
Pro: 4. 
 
Bod č. 3 – o tomto bodu nebude hlasováno. 
D. Sukalovský – žádá doplnění dokumentace. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
Pro: 4. 
 
Přijaté usnesení: 661/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 18. 12. 

2017 a schvaluje body 2 a 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

25. Klub seniorů Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele projektové 
dokumentace, provedení spolupráce při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru na 
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investiční akci „Klub seniorů Kuřim“ (schválenou zastupitelstvem města dne 12. 12. 2017) - společnost 
knesl kynčl architekti s.r.o. 
Dne 6. 12. 2017 bylo schváleno zpracování dopracování architektonické studie pro tuto akci právě 
touto společností. 
 
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 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: 
P. Ondrášek – ptá se, zda je opravdu nutné postupovat podle čl. 8 směrnice o zadávání veřejných 
zakázek (odlišný postup)? 
S. Bartoš – ano, byla už dopracována architektonická studie a na předmět plnění se vztahuje právo 
duševního vlastnictví. 
D. Holman – žádá tvrdé sankce za nedodržení termínů. 
 
Přijaté usnesení: 662/2017 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace na akci "Klub seniorů, Kuřim" a  schvaluje jako 
zpracovatele společnost knesl kynčl architekti s. r. o., IČ 47912481 za cenu 
1.179.750 Kč včetně DPH. 

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

26. Schválení dodatku č. 73 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 73 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002). 
 
Na Základě této smlouvy jsou uzavřenými dodatky převáděny do správy a provozování společnosti 
postupně budované kanalizace a vodovody. V Radě města Kuřimi (dříve v Zastupitelstvu města 
Kuřimi) se schvaluje nabytí této infrastruktury formou darovací či kupní smlouvy do majetku města. 
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Předmětem tohoto dodatku je vodovod s názvem akce „Napojení pozemku parc. č. 3048 na dopravní 
a technickou infrastrukturu“ - SO 401.1 Prodloužení vodovodu, mat. PE 160, v délce 44,3 m (Stavební 
povolení bylo vydáno dne 1. 3. 2016, č. j. MK/3652/16/OSVO. Kolaudační souhlas byl vydán 13. 12. 
2017, č. j. MK/21050/17/OSŽP). 
 
Dne 20. 10. 2015 (č. 1132/2015) Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo uzavření kupní smlouvy se 
spol. Slévárna Kuřim, a.s. Předmětem smlouvy je nabytí vodovodního řadu po vydání kolaudačního 
souhlasu do majetku města Kuřimi. 
 
Dne 30. 5. 2016 podpisem Smlouvy o postoupení práv a povinností ze smlouvy převedla spol. 
Slévárna Kuřim, a.s. veškerá svá práva a povinnosti vyplývající se smluv na spol. PFM-SmartZone 
s.r.o. 
 
Dne 6. 12. 2017 (č. 631/2017) Rada města Kuřimi schválila úplatné nabytí stavby vodovodu s názvem 
akce „Napojení pozemku parc. č. 3048 na dopravní a technickou infrastrukturu“ - SO 401.1 
Prodloužení vodovodu, mat. PE 160, v délce 44,3 m, do majetku města Kuřimi a dále schválila 
uzavření kupní smlouvy se společností PFM-SmartZone, s.r.o., se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 
Brno, IČ 04972643 a vedlejším účastníkem společností MORAVOSTAV Brno, a.s., stavební 
společnost, se sídlem Maříkova 1, 621 00 Brno, IČ: 46347542, za cenu ve výši 100 Kč. 
 
Dne 6. 12. 2017 (č. 632/2017) Rada města Kuřimi schválila vyhlášení záměru pronajmout na dobu 
neurčitou nově vybudovaný vodovod PE 160, v délce 44,3 m v ul. K AMP, společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s., Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 73 
 
Přijaté usnesení: 663/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 73 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, jehož předmětem je nájem nově vybudovaného vodovodu PE 160, 
v délce 44,3 m v ulici K AMP. 

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

27. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh na provedení rozpočtového opatření. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 14 
 
Přijaté usnesení: 664/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2017, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

28. Dočasná autobusová zastávka na nám. Osvobození 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – autobusová zastávka krytá sklem ze tří stran – není nejlevnější, ale je vhodná k přesunutí, 
tzn. až se bude přesouvat, tak to bude možné. 
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Přijaté usnesení: 665/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 109.000 Kč z Drobných investic na 
pořízení dočasné autobusové zastávky na náměstí Osvobození. 

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

29. Různé 
 
D. Sukalovský – prokonzultoval s Ing. Sojkou téma kolem budoucího nájemce restaurace na 
Wellness Kuřim. Usnesení rady města je platné. 
 
 
P. Ondrášek - upozorňuje na nežádoucí parkování aut na trávníku na ulici Jungmannova, přestože 
nově vybudované parkoviště je volné. Ověřil, že vyrobené cedule s informací o zákazu stání by měly 
být doručeny zítra na radnici. 
D. Sukalovský – předáme službám a ještě do Vánoc umístíme. 
D. Holman – navrhuje rovnou službám zadat úpravu terénu zničeného parkováním. 
D. Sukalovský – úpravu terénu by nechal na jaro. 
 
 
S. Bartoš – parkování pro ZTP na ul. Brněnská (pan Dečko) – dosud nezaplatil za vyznačení 
parkoviště. Nemáme žádné usnesení rady, o které se můžeme opřít. 
D. Sukalovský – měli bychom mít prováděcí předpis (vyhlášku). 
D. Holman – nedali jsme souhlas s prodloužením, značení by tedy mělo být odstraněno. 
D. Sukalovský – žádá upravit dokumenty (vyhlášku), následně prodloužíme vyhrazení a pokud pan 
Dečko nezaplatí, potom značení odstraníme. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20. 12. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 12. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokoly včetně příloh 
3 Smlouva o umístění reklamního panelu – LIKOV s.r.o., Kuřim 
 3A - smlouva 
4 Povodí Moravy, s.p. – zřízení služebnosti pro stavbu „Autobusová zastávka Kuřim, Díly 

za sv. Jánem“ 
 4A - situace 
 4B - GP 
 4C - smlouva 
5 Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek 
 5A - výzva 
 5B - rámcová kupní smlouva 
6 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb prezidenta ČR 

2018 
 6A - hodnocení nabídek 
 6B - návrh smlouvy o nájmu informačních prostředků 
7 Zápis z jednání komise dopravy 
 7A - zápis 
8 Smlouva o obhospodařování cenných papírů 
 8A - smlouva  

8B - smlouva CSOB - ppf10 - vývoj 
 8C - smlouva CSOB - současný stav- vývoj 
9 Rozpočty a střednědobé výhledy rozpočtů zřízených příspěvkových organizací 
 9A - CSSK rozpočet a výhled 2018-2020 
 9B - MŠZ rozpočet a výhled 2018-2020 
 9C - ZŠJ rozpočet a výhled 2018-2020 
 9D - ZŠT rozpočet a výhled 2018-2020 
10 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2018 
 10A - odpisový plán 2018 
11 Smlouva o poskytnutí užívacích práv ke službě ASPI 
 11A - smlouva ASPI 2017 
 11B - příloha č. 1 - seznam titulů autorského obsahu 
12 Nositel projektu MAP II 
13 Nájemní smlouva 
14 Odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim za rok 2017 
 14A - podklad odměna 
15 Oprava výtahu ZUŠ Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
 15A - zpráva o posouzení 
 15B - smlouva o dílo 
16 "Cyklostezka Kuřim" Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
 16A - dodatek č. 1 ke smlouvě o dotaci 
17 Rekonstrukce RD na ul. Fučíkova č. p. 861/58 v Kuřimi-Podlesí 
 17A - zápis - odstranění zídky z pozemku p. č. 3214 v k. ú. Kuřim 
18 Jmenování zastupující vedoucí MKK 
19 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 4 změna termínu 
 19A - žádost E.PROXIMA 
 19B - dodatek č4 
20 Městská sportovní hala v Kuřimi - TDI 
 20A - Dodatek č1 k SoD 2016D0066 
 
21 Městská sportovní hala v Kuřimi - BOZP 
 21A - Dodatek č1 k SoD 2016D0067 
 



 
 

 

21 

22 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, Dodatek č. 2 
k SoD 

 22A - dodatek č. 2 k SOD 2017D0049 
 22B - ZL dodatek č. 2 k SOD 2017D0049 
23 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2018 
 23A - návrh dodatku 
24 Zápis komise stavební ze dne 18. 12. 2017 
 24A - zápis komise stavební 18. 12. 2017 
 24B - příloha k bodu č. 1 - Výkres č. C.01 
25 Klub seniorů Kuřim 
26 Schválení dodatku č. 73 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 26A - návrh dodatku č. 73 
27 Rozpočtové opatření č. 14 
 27A - rozpočtové opatření č. 14 


