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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 4/2018 konané dne 31. 1. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:07 hodin, úvodem bylo přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 1. 2018 

2 Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 

3 KAMPOS, s.r.o., Kuřim – ukončení smlouvy o nájmu reklamního zařízení 

4 Jana Mašková, Kuřim a Kateřina Juranová, Kuřim - dohoda o postoupení práv 
a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

5 Luboš Vlasák, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 

6 Novostavba RD v ul. Zahradní na pozemcích parc. č. 373 a 372/2 v k. ú. Kuřim  

7 Zápis komise stavební ze dne 15. 1. 2018 

8 Zápis č. 14/2018 Komise školské ze dne 9. 1. 2018 

9 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 10. 1. 2018 

10 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2017 

11 Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2017 

12 „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2018“ 

13 Uzavření darovací smlouvy - nadační fond Modrý hroch 

14 Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2018 

15 Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim 

16 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - komise 

17 Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 2 odvodnění 
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18 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 
dodatek č. 4 

19 Wellness Kuřim – oprava brouzdaliště 

20 VŘ ZŠ Tyršova - pojištění majetku a odpovědnosti - vyhodnocení 

21 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 1. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
 
317/2017 
Důvodová zpráva: 
Z kapacitních důvodů projekční firmy nebylo možné dokončit dopracování výhledové studie 
autobusových zastávek na ul. Knínická v Kuřimi do 31. 12. 2017. 
Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2018. 
 
437/2017 
Důvodová zpráva: 
Uzavření kupní smlouvy je podmíněno podepsáním předávacího protokolu. Mezi kupujícím 
a prodávajícím doposud k podepsání předávacího protokolu nedošlo. Šachty přípojek se nacházeli 
cca půl metru v zatravněné ploše pod úrovní terénu, byly nalezeny, ještě je potřeba provést jejich 
revizi, ke které dojde nejpozději začátkem příštího týdne.  
Žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 3. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 33/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 1. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 317/2017 do 30. 6. 2018 a termín 
plnění usnesení č. 437/2017 do 31. 3. 2018. 

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

2. Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
, nebytového 

prostoru č. 843/9 o výměře 149,07 m
2
 a nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, které jsou 

umístěny v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je 
součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. Celková výměra těchto nebytových prostor 
je 306,92 m

2
. 

O pronájem zmíněných nebytových prostor projevila zájem Česká pošta, s. p., která by sem 
přestěhovala stávající pobočku na ul. Legionářské. 
Nebytový prostor č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
 se již téměř dva roky nedaří obsadit novým nájemcem. 

Na obsazení prostoru byl několikrát zveřejněn záměr. Česká pošta, s. p. na zveřejněný záměr nikdy 
nezareagovala. 
Nebytový prostor č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 a část nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 

14,83 m
2
 měla v nájmu společnost RAPO BRNO, s.r.o. Poté, co město Kuřim vstoupilo do jednání 
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o pronájmu nebytových prostor s Českou poštou, s. p., byl nájem k části nebytového prostoru 
č. 841/10 a k nebytovému prostoru č. 843/9 ukončen dohodou. 
Město Kuřim pronajímá společnosti RAPO BRNO, s.r.o. vedlejší nebytový prostor za nájemné ve výši 
86,50 Kč/m

2
/měs. (v cenách roku 2018). OMP navrhuje schválit záměr na pronájem části nebytového 

prostoru č. 841/10 a dále nebytových prostor č. 843/9 a č. 844/9 o celkové výměře 306,92 m
2
 České 

poště s. p. za nájemné ve výši 90 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby. 

Vzhledem ke stávajícímu stavu nebytových prostor bude muset budoucí nájemce realizovat jejich 
rekonstrukci a rekolaudaci tak, aby vyhovovaly požadavkům pošty. O investicích, které bude nutné 
provést, bude rozhodnuto samostatným usnesením až po jednáních vedených se zástupci České 
pošty, s. p. 
 
 
Na jednání přišel Ing. Tomáš Křepela – ředitel pobočkové sítě České pošty. 
 
 
Diskuse: 
T. Křepela – potýkají se s personálním nedostatkem. Z 10 pracovníků, kteří na pobočce v Kuřimi 
pracují, tak pořád chybí dva. Bude se měnit vedoucí pošty. Kapacity jsou omezené a čekací doby se 
prodlužují apod. Pro současný provoz a komfort už není současný objekt kuřimské pobočky 
vyhovující. Mají připravený koncept a připravují centralizaci doručovatelů do větších celků. Celá síť je 
postavena na tom, že jeden den se podá a druhý den je doručeno. Práce na logistice probíhají 
v odpoledních a nočních hodinách. Snaží se tedy centralizovat pracoviště, tzn. nyní budou v Tišnově 
i zásilky z Kuřimi. Vše bude řešeno motorizovaně do okolních obcích a nemělo by se to zákazníků 
dotknout. Pronájem objektu by zaručil větší komfort, bezbariérovost, možnost parkování a využití 
dalších partnerských služeb. 
D. Holman – proč nevyužijete park u pošty k rozšíření objektu? 
T. Křepela – přístavba, rekonstrukce a údržba objektu bude něco stát. Spíše jdou cestou tento objekt 
prodat. 
D. Holman – tomu právě nerozumí. 
T. Křepela – správa budov je velmi nákladná. Kamenné pobočky se opravdu v současné době ruší. 
D. Sukalovský – spíše chtějí minimalizovat ztráty provozu. 
T. Křepela – pod Českou poštou pracuje Pošta partner a soustředí se spíše na kamenné pobočky. 
Mění se zájem a přechází vše na elektronickou komunikaci. V případných nových prostorech v Kuřimi 
bude 5-6 přepážek a může zde být uzavřené klientské místo pro naše partnery (ČSOB skupina). 
D. Holman – základní služba bude tedy stejná, ne-li lepší. Parkovací aspekty spíše lepší nebudou. Ze 
zadní části jsou taky prostory stísněné. 
T. Křepela – nepočítáme s velkými dopravními auty. 
D. Holman – spíše by nyní rozhodnutí odložil, protože dopravní řešení bude do 2 let složité kvůli 
rekonstrukci náměstí, respektive kvůli rekonstrukci silnice. 
T. Křepela – netlačí je čas, nechtějí dělat ukvapené kroky. Spíše než koncem letošního roku z jejich 
strany k rozhodnutí nedojde. 
D. Sukalovský – prostory jsou nyní volné a pokud je pronajmeme někomu jinému, potom se může 
stát, že pro poštu nebudou volné. Spíše vidí rozhodování teď. 
T. Křepela – tomu rozumí, ale musí zhodnotit všechny klady a zápory. Stěhování opravdu nebude do 
konce roku, spíše až začátkem roku 2019. 
J. Vlček – rozhodnutí by mělo být co nejdříve. S rekonstrukcí náměstí se přesunutím pošty na náměstí 
nevyřeší téměř nic. Navíc případný hluk bude rušit obyvatele bytových domů nad nimi. 
T. Křepela – s centralizací se posouvá časový harmonogram prací na poště. Dříve se navážely 
zásilky kolem 6 hod. ranní. To odpadá, menší auto přijede až kolem 8 hod. 
D. Sukalovský – panuje názor, že odbavování listovních zásilek bude daleko horší. 
T. Křepela – doručovatelé přijedou automobilem do Tišnova, kde si vyzvednou zásilky a vrátí se do 
Kuřimi na svou pobočku, vyúčtování bude probíhat v Kuřimi a vracet se již nemusí. 
D. Sukalovský – pokud by se vracet nemuseli, potom by to bylo dobré. 
T. Křepela – může to být takto nastaveno. Opravdu to mají některé místa takto nastavena. Cesta zpět 
je potom nadbytečná a neekonomická. 
D. Sukalovský – jak je pro Vás přijatelné, že by byl vyhlášen záměr v březnu? 
T. Křepela – ano, myslí si, že by to tak mohlo proběhnout. 
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D. Sukalovský – počkáme na vyjádření České pošty. Stahuje materiál z jednání. 
 
 
Z jednání odešel v 14:51 hod. Ing. Tomáš Křepela. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 

14,83 m
2
, nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m

2
 a nebytového 

prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, umístěných v I. nadzemním podlaží 

bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku 
parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch státního podniku Česká pošta, 
s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1, IČ 47114983, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 90 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby, za účelem provozování pobočky pošty. 
O návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

3. KAMPOS, s.r.o., Kuřim – ukončení smlouvy o nájmu reklamního 
zařízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim má se společností KAMPOS, s.r.o., se sídlem Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 
25546147 uzavřenou Smlouvu o nájmu reklamního zařízení č. 320/2005 ze dne 29. 11. 2005. 
Předmětem smlouvy je pronájem části samostatného reklamního zařízení - samostatných sloupků 
určených k umístění reklamních panelů - na nám. 1. května v Kuřimi. Cena nájmu dle smlouvy 
č. 320/2005 je 4.500 Kč/rok (po valorizaci cena pro rok 2018 - 5.819 Kč/rok bez DPH). 
Od 1. 1. 2018 je účinná tatáž smlouva se společností LIKOV s.r.o., Kuřim. Cena nájmu za umístění 
dvou reklamních panelů (jednostranné tabule) byla stanovena na 9.000 Kč/rok bez DPH. Cena 
vychází ze schváleného usnesení RM č. 394/2005 ze dne 27. 7. 2005. 
OMP oslovil společnost KAMPOS, s.r.o., Kuřim s návrhem na úpravu ceny. Zástupce společnosti 
KAMPOS, s.r.o., Kuřim tuto nabídku nepřijal. OMP proto navrhuje Smlouvu o nájmu reklamního 
zařízení č. 320/2005 ukončit ke dni 31. 1. 2018 dohodou - dle čl. 3, odst. 2 smlouvy. Povinností 
nájemce je odstranit reklamní panely do 7 dnů od zániku nájemního vztahu. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 34/2018 - RM schvaluje ukončení Smlouvy o nájmu reklamního zařízení 

č. 320/2005 ze dne 29. 11. 2005, jejímž předmětem je pronájem části 
samostatného reklamního zařízení umístěného na nám. 1. května v Kuřimi, a to 
dohodou ke dni 31. 1. 2018. 

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

6. Novostavba RD v ul. Zahradní na pozemcích parc. č. 373 a 372/2 
v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 18. 12. 2017 projednala komise stavební záměr novostavby rodinného domu v ul. Zahradní na 
pozemcích parc. č. 373 a 372/2 vše v k. ú. Kuřim a následně Rada města dne 20. 12. 2017 
s požadavkem doplnění dokumentace. 
 
Dne 15. 1. 2018 dodal projektant Ing. Oldřich Výleta doplňující podklady, které v příloze předkládáme 
k projednání. 
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Přílohy: A – geometrický plán 

B - pohledy 
C - půdorys + řez 
D - situace 

 
 
Na jednání se dostavil v 15:06 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – dokumentace byla doplněna. 
 
Členové rady nesouhlasí s předloženým návrhem. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr novostavby rodinného domu v ulici Zahradní na pozemcích 

parc. č. 373 a 372/2 vše v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 2 (L. Ambrož, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Sukalovský)       Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

7. Zápis komise stavební ze dne 15. 1. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 15. 1. 2018 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. Oprava brány a ohradní zdi zámku v Kuřimi 
2. Novostavba montované haly fy H-GLOST, pozemky parc. č. 2698/19, 2698/28, 2698/31 v k. ú. 
Kuřim 
3. Stavební úpravy RD, ul. Červenáčkova, pozemek parc. č. 2642/873, v k. ú. Kuřim 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – žádáme dořešení dopravy v klidu a projednání v komisi dopravy. 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 35/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 15. 1. 

2018 v bodě 3, schvaluje body 1 a 2, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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16. Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - komise 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ OI doporučuje 
jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude zároveň plnit funkci komise pro 
otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:     Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Mgr. Ing. D. Sukalovský     1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Karel Torn, CSc.     2. Hana Koláčková   
3. Stanislav Bartoš     3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Renata Havlová     4. Mgr. Dagmar Montagová 
5. Ing. Rostislav Hanák     5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 36/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim". 

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

17. Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - 
dodatek č. 2 odvodnění 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Rozšíření předmětu plnění SOD 
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 
 
Z důvodu nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu, včetně fotbalového hřiště a plánovaného 
venkovního házenkářského hřiště žádáme o schválení Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo. Předmětem 
dodatku bude rozšíření předmětu plnění SOD o projektovou dokumentaci pro odvodnění ve stupni pro 
vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (DUR+DSP) a pro provedení stavby 
(DPS). Projektová dokumentace bude tedy nově rozdělena na 3 části: 
 
Část 1 dokumentace rekonstrukce atletického stadionu ve stupni pro provedení stavby (DPS): 
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na rekonstrukci 
atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, včetně venkovního osvětlení. 
 
Část 2 dokumentace odvodnění ve stupni pro vydání společného povolení (DUR+DSP): 
Řeší komplexně odvodnění atletického stadionu, včetně fotbalového hřiště a plánovaného venkovního 
házenkářského hřiště. Součástí projektu bude retence s akumulací a dešťová kanalizace. Projektová 
dokumentace bude řešena pro vydání společného územního a stavebního povolení. 
 
Část 3 dokumentace odvodnění ve stupni pro provedení stavby (DPS): 
Jedná se o další stupeň projektové dokumentace části 2 dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.  
 
 
 
 
 
 



 
 

 

7 

Celková cena za dílo činí částku: 
Cena DPS bez DPH 260.000 Kč 
Cena PD odvodnění DUR+DSP bez DPH 165.000 Kč 
Cena PD odvodnění DPS bez DPH 68.000 Kč 
Celková cena bez DPH 493.000 Kč 
DPH 21 % 103.530 Kč 
Celková cena vč. DPH 596.530 Kč 
Z toho cena odvodnění dle Dodatku č. 2 vč. DPH 281.930 Kč 

 
Z důvodu výše zmiňovaných projektových prací dojde k prodloužení termínu plnění. Termín dokončení 
předmětu plnění je nově stanoven na 31. 08. 2018. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na 
zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ - dokumentace odvodnění 
areálu ve stupni pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedení 
stavby se společností Deals management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, IČ 03493385 ve výši 281.930 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení předmětu plnění 
do 31. 8. 2018. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 37/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 

na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ - 
dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro vydání společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení a pro provedení stavby se společností Deals 
management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ 03493385 ve výši 281.930 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení 
předmětu plnění do 31. 8. 2018 z důvodu dle zápisu. 

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

18. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace stavby „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ se spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 
602 00, IČ 27755690 byla uzavřena dne 18. 6. 2013, a to na základě usnesení č. 375/2013 rady 
města, 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. 
Na základě usnesení RM ze dne 6. 12. 2017, č. usnesení 606/2017 byl dne 3. 1. 2018 uzavřen 
dodatek č. 3, který rozšiřoval předmět díla o zpracování projektové dokumentace pro stavební úpravy 
okolí KD a o projekt změny vnitřní trasy elektro přípojky. 
Smluvní vztah s projektantem trvá až do ukončení výkonu autorského dozoru. 
 
OI nyní předkládá Radě města ke schválení dodatek č. 4, který rozšiřuje předmět díla o změny, které 
jsou vyvolány vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, scénické osvětlení) 
oproti projektu zpracovanému v roce 2014, dále o změny zohledňující požadavky budoucího 
digitálního kina a o některé nové požadavky budoucího uživatele. Celková cena projekčních změn dle 
nabídky projektanta ze dne 23. 1. 2018 činí 283.503 Kč vč. DPH. 
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Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 38/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 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, zapracovávající změny projektu 
vyvolané vývojem technologií (ozvučení, AV technika, divadelní technologie, 
scénické osvětlení) a dále změny zohledňující požadavky budoucího digitálního 
kina a nové požadavky budoucího uživatele. 

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

19. Wellness Kuřim – oprava brouzdaliště 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, Wellness Kuřim předkládá ke schválení zahájení výběrového řízení na zhotovitele 
veřejné zakázky malého rozsahu Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště, jejímž předmětem je 
oprava dětského brouzdaliště v areálu letního koupaliště Wellness Kuřim. Oprava spočívá v otryskání 
betonových ploch pískem, včetně stěn a přelivných žlábků. Vysekání rýh šířky 150 mm, položení 
nového potrubí 70-100 mm včetně montáže a jeho napojení na stávající přívodní vodovodní potrubí, 
napojení na nové, regulovatelné dnové trysky. Těsnění bobtnajícím páskem kolem trysek. 
Zabetonování dutin a otvorů, oprava trhlin epoxidovou pryskyřicí a následné ošetření bazénu 
hydroizolační stěrkou a nátěr vhodnou barvou určenou pro bazény, a to včetně přelivného žlábku. 
Součástí ceny je dále odvoz písku po tryskání a odvoz suti a vybouraných hmot na skládku. Po 
napojení bazénu na stávající potrubí bude provedena tlaková zkouška a zkušební provoz cirkulace 
v trvání sedmi dnů. 
Předpokládané zahájení realizace stavebních prací je 12. 3. 2018, dokončení 18. 5. 2018. 
Základním hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena.  
Wellness Kuřim doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky, návrh 
SOD a návrh členů hodnotící komise. 
Na opravy Wellness Kuřim vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2018 částku 2.000.000 Kč, 
předpokládaná hodnota zakázky bez DPH je 170.000 Kč. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
C - návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 
D - krycí list nabídky 
E - čestné prohlášení 
F - situace 

 
Přijaté usnesení: 39/2018 - RM schvaluje zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu 

„Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště“ a dále schvaluje výzvu k podání nabídky, 
návrh SOD na zhotovitele zakázky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí 
komise. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 15:33 hod. S. Bartoš. 
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4. Jana Mašková, Kuřim a Kateřina Juranová, Kuřim - dohoda 
o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy 
k bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jana Mašková, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/32 (1+1) 
umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní v Kuřimi. Paní 
Mašková je nájemcem tohoto bytu na základě Rozhodnutí o přidělení bytu ze dne 7. 12. 1990. 
Paní Kateřina Juranová, bytem xxxxxxxxxxxxxx, Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 947/23 (1+kk) 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova v Kuřimi. Paní 
Juranová je nájemcem tohoto bytu od 1. 8. 2016. Nájemní smlouva je uzavírána s paní Juranovou na 
dobu určitou jednoho roku, v garosoniéře bydlí s partnerem a dvěma dětmi. 
Nájemci obou obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně bytů na základě Dohody o postoupení 
práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník, v platném znění (dříve Dohoda o výměně bytů), a tímto žádají pronajímatele 
o souhlas. 
Správce bytů potvrdil, že k bytu č. 1260/32 vázne dluh ve výši xxxxx Kč. Paní Mašková dlužnou částku 
splácí na základě uzavřeného splátkového kalendáře. Dále správce bytu potvrdil, že k bytu č. 947/23 
vázne dluh ve výši xxxxx Kč, což je neuhrazený nájem + zálohy na služby za měsíc prosinec 2017. 
Paní Juranová si je dluhu vědoma, uvádí, že dlužnou částku co nejdříve doplatí. 
 
OMP i přesto, že k uvedeným bytům váznou dluhy, doporučuje schválit dohodu o postoupení práv 
a povinností a u obou nájemců zachovat i nadále stejný režim uzavírání nájemních smluv. Paní 
Juranová doposud neměla problémy s řádným hrazením nájemného. 
Výměnu nájemců v bytech doporučuje i OSVP, který řeší vážný zdravotní stav paní Maškové. Paní 
Mašková v menším bytě výrazně ušetří náklady na bydlení, což přispěje i k zlepšení psychického 
stavu. 
V domě č. p. 947 navíc bydlí inspektor veřejného pořádku pan Vlastimil Šubrt, který se zavázal 
pravidelně dohlížet na užívání bytu paní Maškovou v souvislosti s její psychiatrickou diagnózou. 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:35 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
A. Janoušková – směnu iniciuje odbor sociální. 
D. Sukalovský – je pro schválení. 
D. Holman – spíše by byl pro srovnatelnou výši nájemného. Zdrží se proto hlasování. 
 
Přijaté usnesení: 40/2018 - RM schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 

z nájemní smlouvy k bytu ze dne 22. 1. 2018 a souhlasí s výměnou nájemců 
v bytech, a to tak, že novým nájemcem bytu č. 1260/32 v ul. Nádražní v Kuřimi 
bude paní Kateřina Juranová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu 
určitou do 28. 2. 2019 za nájemné ve výši 65,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, 

a novým nájemcem bytu č. 947/23 v ul. Wolkerova v Kuřimi bude paní Jana 
Mašková, bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve 
výši 56,- Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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5. Luboš Vlasák, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Luboš Vlasák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 1101/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1101, 1102, 1103 v ul. Bezručova 
čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2103/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu neurčitou od 1. 7. 2002. 
Pan Vlasák dne 22. 1. 2018 požádal o souhlas s rekonstrukcí koupelny v bytě. V koupelně bude místo 
stávající vany vyzděn sprchový kout, dále bude vyměněno umyvadlo, sprchová a umyvadlová baterie, 
bude provedena nová dlažba a obklad koupelny. Rekonstrukci provede pan Vlasák svépomocí 
s finanční podporou města do výše max. 20.000 Kč (částka poskytovaná jako příspěvek na 
rekonstrukci koupelny v případě, kdy nájemce provádí rekonstrukci na vlastní náklad). 
 
Přijaté usnesení: 41/2018 - RM souhlasí s rekonstrukcí koupelny v bytě č. 1101/1 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1101, 1102, 1103 v ul. Bezručova 
čtvrť v Kuřimi, kterou provede nájemce bytu pan Luboš Vlasák, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Rekonstrukce bude provedena svépomocí 
s finanční podporou města ve výši max. 20.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 15:37 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

8. Zápis č. 14/2018 komise školské ze dne 9. 1. 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 9. 1. 2018 proběhlo čtrnácté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Komise školská nepřijala žádné doporučující usnesení k projednání v radě města. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá referentku školství, aby připravila podklady ke konkurznímu řízení. 
 
Přijaté usnesení: 42/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 9. 1. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 10. 1. 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Martina Gibalová) 
 
Dne 10. 1. 2018 proběhlo jednání komise životního prostředí města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1) Kácení dřevin - Malá Česká (4 borovice) 
2) Kácení smrku na ul. Svatopluka Čecha  
3) Kácení dřevin - ul. Jungmannova (2 smrky) 
4) Kácení dřevin- Smetanova ul. (2 borovice) 
5) Kácení dřevin ZŠ Jungmannova  
6) Náhradní výsadba a parkové úpravy ZŠ Jungmannova  
7) Kácení dřevin na ulici Jungmannova (2 douglasky) 
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8) Akátový porost na Zárubě v blízkosti ZŠ Komenského 
9) Kácení dřevin - Mateřská školka, Zborovská (jasany napadené houbou Chalara fraxinea) 
10) Odstavná plocha v areálu garáží Na Zahrádkách 
11) Diskuze 
 
Přílohy: A - zápis 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:45 hod. Ing. J. Hamřík – referent odboru investičního a S. Bartoš – 
vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Malá Česká 
D. Sukalovský – navrhuje skácet všechny čtyři stromy na ul. Malé České. Stromy zvedají asfalt. 
J. Hamřík – pokud se bude opravovat komunikace, potom by to mohlo způsobovat problémy. 
D. Holman – navrhuje spíše respektovat doporučení komise. 
S. Bartoš – stromy jsou zasazeny na sítích. Navrhuje pokácet všechny čtyři stromy. 
D. Sukalovský –  
PRO: 4. 
 
Sv. Čecha 
J. Hamřík – jsou porušeny kořeny. 
D. Sukalovský – navrhuje pokácet. 
PRO: 4. 
 
Smrky na ul. Jungmannova 
D. Sukalovský – komise doporučuje stromy pokácet. RM schvaluje pokácení 2 smrků. 
PRO: 4. 
 
Ulice Smetanova – 2 borovice 
D. Sukalovský – komise doporučuje kácení. RM schvaluje kácení 2 borovic na ul. Smetanova. 
J. Vlček – možná by se místo nich daly vysadit keře. 
S. Bartoš – všude vedou sítě. 
PRO: 4. 
 
Kácení dřevin ZŠ Jungmannova 
D. Sukalovský – RM schvaluje kácení dřevin. 
PRO: 4. 
 
Náhradní výsadba a parková výsadba ZŠ Jungmannova: 
D. Sukalovský – RM schvaluje kácení dle doporučení komise. 
PRO: 4. 
 
Jungmannova Douglasky 2 ks 
J. Hamřík – místo stromů bude provedena náhradní výsadba vhodných dřevin. 
D. Sukalovský – RM schvaluje kácení. 
PRO: 4. 
 
Akátový porost v Zárubě 
J. Hamřík – porost se bude prořezávat. 
D. Sukalovský – RM schvaluje prořezávky dle doporučení komise. 
PRO: 4. 
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MŠ Zborovská 
J. Hamřík – přišla žádost o pokácení všech stromů, máme na to znalecký posudek. 
D. Sukalovský – RM schvaluje kácení dle znaleckého posudku. 
PRO: 4. 
 
Odstavná plocha v areálu garáží 
D. Sukalovský – RM schvaluje kácení dle doporučení komise a zachování lípy. 
PRO: 4. 
 
D. Sukalovský – upozorňuje, že nad kapličkou Sv. Ján jsou uschlé stromy. 
J. Hamřík – stromy jsou Lesů města Brna. Bude je o stavu informovat. 
 
Přijaté usnesení: 43/2018 - RM bere na vědomí zprávu z jednání komise životního prostředí ze dne 

10. 1. 2018. RM schvaluje kácení stromů dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešli v 16:05 hod. S. Bartoš a J. Hamřík. 
 
 
 

10. Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
Odbor správní a vnitřních věcí, předkládá zprávu o činnosti odboru od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2017. Ve 
sledovaném období plnil odbor správní a vnitřních věcí úkoly stanovené v souladu s organizačním 
řádem. V činnosti odboru se neprojevily žádné závažné problémy. Personálně se situace na odboru 
stabilizovala. V současné době Odbor správní a vnitřních věcí Městského úřadu v Kuřimi zpracovává 
agendy matriky, evidence obyvatel, občanských průkazů a cestovních dokladů, vidimace a legalizace, 
Czech POINTu a podatelny. Ke stěžejním úkolům odboru v roce 2017 patřila organizace voleb do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a přípravy volby prezidenta České republiky. 
Podrobnější informace jsou uvedeny v přílohách. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru za rok 2017 

B - zpráva o činnosti odboru 
 
Diskuse: 
D. Holman – bylo by lépe, kdyby se tyto zprávy o činnosti odborů časově synchronizovaly s povinnými 
zprávami např. pro JMK, a ve stejném období byly předkládány. 
 
Přijaté usnesení: 44/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti OSVV za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

11. Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2017 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložena zpráva o činnosti odboru dopravy za rok 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti OD za 2017 
 
Přijaté usnesení: 45/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru dopravy za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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12. „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2018“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Předkládám RM žádost o schválení Dohody o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2018, která zajišťuje přidělení dotačních prostředků Jihomoravského 
kraje pro činnost regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim na rok 2018 ve výši 2.983.000 Kč. 
 
Přílohy: A – dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v JMK v roce 2018 
 
Přijaté usnesení: 46/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o zajištění výkonu regionálních funkcí 

knihoven v Jihomoravském kraji v roce 2018 mezi městem Kuřim, Jihomoravským 
krajem a Moravskou zemskou knihovnou v Brně, týkající se dotačních prostředků 
pro činnost regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim ve výši 2.983.000 Kč. 

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

13. Uzavření darovací smlouvy - nadační fond Modrý hroch 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 12. 12. 2017 byla doručena žádost nadačního fondu Modrý hroch, ve které žádají město Kuřim 
o finanční podporu nadačního fondu. Nadační fond Modrý hroch se zúčastnil kuřimské akce 
"Mikulášský jarmark" konaný dne 9. 12. 2017, kde prodával výrobky dětí. 
Darovaný finanční příspěvek by byl použit na další projekty a akce s protiúrazovou tématikou ve městě 
Kuřimi a okolí. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje dar ve výši 5.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 47/2018 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy o poskytnutí finančního 

příspěvku ve výši 5.000 Kč pro "NADAČNÍ FOND MODRÝ HROCH", Rašínova 
103/2, 602 00 Brno, IČ 26973278, jako podpora dalších projektů a akcí 
s protiúrazovou tématikou ve městě Kuřimi. 

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

14. Aktualizace odpisového plánu 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 z důvodu převodu majetku zřizovatelem od 1. 2. 2018. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 2018 
 
 
 



 
 

 

14 

Přijaté usnesení: 48/2018 - RM schvaluje aktualizaci odpisového plánu Centra sociálních služeb 
Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 na rok 2018. 

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

15. Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Na základě vnitřní směrnice Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim o poskytování 
mimořádných odměn je zaměstnanci organizace při dovršení 50 -ti let věku přiznána mimořádná 
odměna k ocenění pracovních zásluh. Výše odměny je stanovena odpracovanými lety zaměstnance 
v organizaci. 
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 či mimořádné 
odměny. Přiznání jakékoliv odměny je v zákonné pravomoci rady města. Z tohoto důvodu žádá 
ředitelka PhDr. M. Bártová přiznání mimořádné odměny dle směrnice organizace CSS Kuřim 
o poskytování mimořádných odměn. Vzhledem k odpracovaným letům ředitelky v organizaci se jedná 
o mimořádnou odměnu ve výši měsíčního platu. 
 
Přijaté usnesení: 49/2018 - RM schvaluje ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 

Kuřim PhDr. Miloslavě Bártové mimořádnou odměnu ve výši měsíčního platu dle 
vnitřní směrnice Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 
o poskytování mimořádných odměn. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož)  Zdržel se: 1 (J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

20. VŘ ZŠ Tyršova - pojištění majetku a odpovědnosti - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Pojištění majetku a odpovědnosti školy“ 
Zadavatel: Základní škola Kuřim Tyršova 1255, okr. Brno-venkov, příspěvková 

organizace 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Pojištění majetku a odpovědnosti školy“. 
Předmětem díla bylo zajištění pojištění majetku a odpovědnosti zadavatele, Základní školy Kuřim 
Tyršova 1255, okr. Brno-venkov, příspěvkové organizace. 

Na výzvu k podání nabídky odpovědělo 5 pojišťovacích společností - více vizte zpráva v příloze. 
Hodnotící komise doporučila uzavřít smlouvu se společností Uniqa pojišťovna, a.s., se kterou měla 
škola uzavřenou smlouvu i v předchozích 3 letech. Vedle dobrých zkušeností z dosavadní spolupráce 
byl důvodem tohoto doporučení i fakt, že Uniqa pojišťovna na rozdíl od o něco málo levnější (o 3,6 
tis./rok) nabídky ČSOB pojišťovny nabízí smlouvu s garancí ceny pouze na 3 rok, zatímco ČSOB 
pojišťovna cenu garantuje pouze na 1 rok a 3 letou garanci za těchto cenových podmínek nenabízí). 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti v celkové hodnotě za cenu 1.281.066 Kč vč. DPH, s cenou za provozní 
kontrolu 1x za rok po dobu záruky díla v hodnotě 2.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení nabídek 

B - návrh smlouvy 
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Přijaté usnesení: 50/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o hodnocení 

nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Pojištění majetku a odpovědnosti 
školy“ Základní školy Kuřim Tyršova 1255, okr. Brno-venkov, příspěvkové 
organizace a souhlasí s uzavřením pojistné smlouvy se společností UNIQA 
pojišťovna, a.s., se sídlem Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, která 
předložila nejvhodnější nabídku na 3 roky za cenu ročního pojistného ve výši 
121.476 Kč. 

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

21. Různé 
 
D. Sukalovský – organizace Český červený kříž nabízí brožura do MŠ o první pomoci. Úhrada by asi 
byla formou inzerce v publikaci. 
D. Holman – máme cca 500 dětí. 
D. Sukalovský – domluví se se zástupci ČČK na formě podpory. 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:30 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 31. 1. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 24. 1. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Česká pošta, s. p. – pronájem nebytových prostor – záměr 
3 KAMPOS, s.r.o., Kuřim – ukončení smlouvy o nájmu reklamního zařízení 
 3A - dohoda o ukončení smlouvy  
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4 Jana Mašková, Kuřim a Kateřina Juranová, Kuřim - dohoda o postoupení práv 
a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

5 Luboš Vlasák, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
6 Novostavba RD v ul. Zahradní na pozemcích parc. č. 373 a 372/2 v k. ú. Kuřim 
 6A - geom. plán 
 6B -  pohledy 
 6C - půdorys + řez 
 6D -  situace 
7 Zápis komise stavební ze dne 15. 1. 2018 
 7A - zápis komise stavební 15. 1. 2018 
8 Zápis č. 14/2018 Komise školské ze dne 9. 1. 2018 
 8A - zápis 
9 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 10. 1. 2018 
 9A - zápis 
10 Zpráva o činnosti odboru správního a vnitřních věcí za rok 2017 
 10A - zpráva o činnosti odboru za rok 2017 
 10B - zpráva o činnosti odboru 
11 Zpráva o činnosti Odboru dopravy za rok 2017 
 11A - zpráva o činnosti za 2017 
12 „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 

2018“ 
12A – dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2018 

13 Uzavření darovací smlouvy - nadační fond Modrý hroch 
 13A - žádost 
 13B - darovací smlouva 
14 Aktualizace odpisového plánu dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2018 
 14A - odpisový plán 2018 
15 Mimořádná odměna ředitelce Centra sociálních služeb Kuřim 
16 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - komise 
17 Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 2 odvodnění 
 17A - dodatek č. 2 
18 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 

dodatek č. 4 
 18A - dodatek č. 4 
19 Wellness Kuřim – oprava brouzdaliště 
 19A - výzva 
 19B - návrh SOD 
 19C - návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 

19D - krycí list nabídky 
 19E - čestné prohlášení 
 19F - situace 
20 VŘ ZŠ Tyršova - pojištění majetku a odpovědnosti - vyhodnocení 
 20A - vyhodnocení nabídek 
 20B - návrh smlouvy 


