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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 5/2018 konané dne 14. 2. 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: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:17 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopné. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 2. 2018 

2 Petr Halouzka, Kuřim - splátkový kalendář 

3 Anna Červená – smlouva o ubytování 

4 Libor Hladký – smlouva o ubytování  

5 Radek Peterka – nájemní smlouva  

6 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 

7 SEVARON s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene 

8 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „0751_16 PZ Kuřim_OK“ 

9 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku 

9/1 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku 

10 Městská sportovní hala – pronájem plynárenského zařízení 

11 „Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový 
objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD 

12 Schválení kácení keřového porostu 

13 Cena města Kuřimi a Medaile města Kuřimi – vyhlášení termínu pro podávání návrhů 

14 Organizační řád MěÚ Kuřim č. S1/2018/RM 

15 Vnitřní směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 

16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

17 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 
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17/1 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 

17/2 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 

17/3 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 

18 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 3 
k SoD 

19 Zrušení usnesení č. 623/2017 schválené Radou města Kuřimi dne 6. 12. 2017 

19/1 Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 

20 Zahájení zadávacího řízení „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 

20/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka komise pro VŘ 

21 Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 
stavby 

22 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností S.19 

23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o postupu stavebních prací ve 
věci stropu pod vstupním vestibulem 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 2. 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: 
 
631/2017 
Důvodová zpráva: 
Uzavření kupní smlouvy předchází uzavření smlouvy na zřízení věcného břemene s městem Kuřim. 
Prodávající tuto smlouvu nemá doposud uzavřenou. 
Z výše uvedeného důvodu žádá odbor investiční o prodloužení termínu plnění do 31. 3. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 51/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 2. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 631/2017 do 31. 3. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Petr Halouzka, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Petr Halouzka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim byl nájemcem bytu umístěného ve II. 
nadzemním podlaží objektu požární zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní, který je součástí pozemku parc. 
č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena do 30. 9. 2017. 
K uvedenému bytu vázne dluh na nájemném a zálohách na služby (jistina), který ke dni 30. 9. 2017 
činil xxxxx Kč. Správce bytu ke dni 31. 12. 2017 spočítal úrok z prodlení ve výši xxxxx Kč. 
Po ukončení nájmu a převzetí bytu pronajímatelem byly v bytě odstraněny nedostatky, které měl 
provést nájemce. Náklady na opravu nedostatků ve výši xxxxxx Kč byly panu Halouzkovi 
přefakturovány. Pan Halouzka dne 17. 1. 2018 převzal výzvu k úhradě dlužného nájemného a služeb, 
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ve které jsou veškeré neuhrazené závazky vůči městu specifikovány. Termín pro úhradu dluhu byl 
31. 1. 2018. 
Dne 30. 1. 2018 požádal pan Halouzka o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím bude 
dlužná částka uhrazena. Pan Halouzka navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. 
OMP navrhuje uzavřít splátkový kalendář na celkovou částku xxxxx Kč (vč. úroku z prodlení ke dni 
31. 12. 2017), zbývající úroky z prodlení budou dořešeny až po doplacení jistiny. 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 52/2018 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Petrem 

Halouzkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh na nájemném a úhradách za služby, dluh na úroku z prodlení ke dni 
31. 12. 2017 a dluh za další náklady související s nájmem bytu umístěného ve II. 
nadzemním podlaží objektu hasičské zbrojnice č. p. 236 v ul. Zahradní, který je 
součástí pozemku p. č. 292/1, vše v obci a k. ú. Kuřim ve výši xxxxxx Kč. Výše 
splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

3. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 28. 2. 2018. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 5. 2018. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku V. Šubrt doporučuje smlouvu prodloužit. 
 
Přijaté usnesení: 53/2018 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2018. 

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

4. Libor Hladký – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Libor Hladký, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 22. 11. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 576/2017 ze dne 22. 11. 2017 smlouvu o ubytování 
č. 2017/O/0076, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 28. 2. 2018. 
Pan Libor Hladký žádá RM o prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje výše uvedenou smlouvu prodloužit o tři měsíce. 
Inspektor veřejného pořádku V. Šubrt doporučuje výše jmenovanému vyhovět. 
 
Přijaté usnesení: 54/2018 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2017/O/0076 

s Liborem Hladkým, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
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užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2018. 

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

5. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 28. 2. 2018. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit nájem lůžka o tři měsíce do 31. 5. 2018. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku V. Šubrt doporučuje nájem prodloužit. 
 
Přijaté usnesení: 55/2018 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 5. 
2018. 

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

6. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, 
IČ 26964937 (dále jen „společnost“), zaslala dne 30. 1. 2018 emailem městu Kuřim žádost o zapůjčení 
30 ks stolů a 80 ks židlí umístěných v sále kulturního domu v Kuřimi na Podlesí. 
Nábytek by společnost využila na dnech otevřených dveří, které se budou v Tecnotrade konat 
v termínu 18. - 20. 4. 2018.  
V loňském roce RM obdobné žádosti této společnosti vyhověla. 
RM č. 499/2017 ze dne 27. 9. 2017 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu se společností TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, IČ 26964937, jejímž předmětem je 
pronájem stolů a židlí ze sálu kulturního domu v Kuřimi - Podlesí v termínu 12. 10. 2017 za celkové 
nájemné ve výši 3.000 Kč bez DPH, tj. 3.630 Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – v loni jsme řekli, že to bylo naposledy. 
D. Sukalovský – navrhuje, aby se pro komerční účely zvýšilo půjčovné. Odbor majetkoprávní by mohl 
připravit návrh. 
K. Torn – pokud je vůle, tak požádá OMP, aby půjčování nábytku pro příští rok zastavilo. 
 
Přijaté usnesení:  56/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu se společností TECNOTRADE 

OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, 
IČ 26964937, jejímž předmětem je pronájem stolů a židlí ze sálu kulturního domu 
v Kuřimi - Podlesí v termínu 18. - 20. 4. 2018 za nájemné 3.000 Kč bez DPH, 
tj. 3.630 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Proti: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. SEVARON s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Jiří Zmidloch požádal v zastoupení stavebníka společnosti SEVARON s.r.o., se sídlem Palackého 
třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25505289 o vyjádření města ke stavbě „Polyfunkční dům 
veterinární medicíny SEVARON, Kuřim“. Konkrétně se jedná o výstavbu polyfunkčního domu 
veterinární medicíny, který bude využíván jako skladovací hala, kanceláře a veterinární laboratoře na 
pozemku parc. č. 2994/96 v k. ú. Kuřim v Kuřimi - vizte př. A, (dále jen „stavba“).  
Realizace stavby zasáhne mimo jiné i do pozemků ve vlastnictví města Kuřimi: 

- přípojkou dešťové kanalizace o délce cca 50 m bude dotčen pozemek parc. č. 2994/12 k. ú. 
Kuřim; 

- přípojkou splaškové kanalizace o délce cca 5 m bude dotčen pozemek parc. č. 2994/26 k. ú. 
Kuřim, vizte př. B. 

 
Pro stavební řízení je potřeba dotčení pozemků smluvně ošetřit. Protože obě kanalizační přípojky 
budou ve vlastnictví stavebníka, doporučují OMP a OI k těmto přípojkám zřídit věcné břemeno. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH za 
každou zřízenou služebnost jednotlivě. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Náklady na jeho zřízení ponese 
stavebník. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 57/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování dešťové kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 2994/12 
a splaškové kanalizační přípojky do části pozemku parc. č. 2994/26 vše v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch společnosti SEVARON s.r.o., se sídlem 
Palackého třída 555/163a, Medlánky, 612 00 Brno, IČ 25505289, jako 
oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH 
za každou zřízenou služebnost jednotlivě. Náklady zřízení věcného břemene 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. 

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

8. Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „0751_16 PZ Kuřim_OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost INTAR, a.s., v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury a.s., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „0751_16 PZ Kuřim_OK“. 
Jedná se o napojení nově budovaného areálu SmartZone na stávající síť české telekomunikační 
infrastruktury v ulici K AMP - vizte příloha A. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 3046/4, 3046/2, 
3046/13 a 3047 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno - služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
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Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu, kterou vyčíslí znalecký 
posudek. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 58/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura, 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, Praha 3, IČ 04084063, jako oprávněné ze 
služebnosti v rozsahu dle přílohy na částech pozemků parc. č. 3046/4, 3046/2, 
3046/13 a 3047 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou. Náklady na její 
zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

9. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost 
o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Rada města Kuřim schválila usnesením č. 351/2017 ze dne 27. 6. 2017 pronájem části pozemku parc. 
č. 3047 v k. ú. Kuřim o výměře 60 m

2
 za účelem „umístění zařízení staveniště“ společnosti 

MORAVOSTAV Brno, a.s., se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, IČ 46347542. Umístění 
zařízení staveniště je používáno pro výstavbu „Výrobně skladovacího areálu SmartZone“ na pozemku 
parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim. Pronájem byl schválen do 31. 12. 2017. 
 
Stavební společnost MORAVOSTAV Brno, a.s., nyní žádá o prodloužení pronájmu pozemku z důvodu 
pokračování výstavby. Plánovaná doba nájmu se předpokládá do 30. 6. 2018. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje do 15. 3. 2018 pronajmout pozemek jako krátkodobý 
nájem bez zveřejnění záměru a na další období vyhlásit záměr na nájem pozemku. Návrh nájemní 
smlouvy přikládáme v příloze C. 
 
OMP navrhuje nájemné za krátkodobý pronájem (od 15. 2. 2018 do 15. 3. 2018) ve výši 2.250 Kč. 
Nájemné za období od 16. 3. 2018 do 30. 6. 2018 OMP navrhuje jako v předešlé smlouvě, tj. 
15 Kč/m²/měsíc. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 59/2018 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3047 k. ú. Kuřim 

o výměře 60 m
2
 společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, se 

sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, IČ 46347542, za účelem umístění 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 15. 2. 2018 do 15. 3. 2018 za nájemné ve 
výši 2.250 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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9/1. MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost 
o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Přijaté usnesení: 60/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3047 k. ú. 

Kuřim o výměře 60 m
2
 společnosti MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost, 

se sídlem Maříkova 1899/1, Řečkovice, Brno, IČ 46347542, za účelem umístění 
zařízení staveniště, na dobu určitou od 16. 3. 2018 do 30. 6. 2018 za nájemné ve 
výši 15 Kč/m

2
/měsíc. 

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

10. Městská sportovní hala – pronájem plynárenského zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí, změna územního rozhodnutí, stavební povolení 
a změna stavby před dokončením. V současné době je stavba realizována. 
Prodloužení plynovodního řadu bylo zrealizováno a následně dne 8. 12. 2017 zkolaudováno - 
kolaudační souhlas č. j. MK/19720/17/OSŽP. Aby společnost GatNet spustila provoz tohoto řadu, je 
třeba podepsat smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9417003106/4000213414. 
Na základě této smlouvy nám společnost GasNet, s.r.o., bude platit roční nájemné, které činní 
23.784 Kč. 
Na základě výše uvedeného rada města dne 8. 1. 2018 usnesením č. 3/2018 schválila záměr na 
pronájem nově zbudovaného plynárenského zařízení. 
 
3/2018 
Rada města schvaluje záměr na pronájem plynárenského zařízení pro akci „Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 185 dnů zveřejněn - bez připomínek. Návrh nájemní 
smlouvy předkládá OI v příloze. 
Tato smlouva bude nyní uzavřena s Městem Kuřim. Po uzavření smlouvy mezi městem Kuřim 
a Wellness Kuřim, s.r.o., o provozování Městské sportovní haly bude tato smlouva postoupena 
Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 61/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu plynárenského zařízení 

č. 9417003106/4000213414 pro akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se 
společností GasNet, s.r.o., Klíšská 940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, 
IČ 27295567. 

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

11. „Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. 
Osvobození po kruhový objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup 
na zpracování PD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Pro přípravu projektové dokumentace na opravu silnice II/386 vysoutěžila Správa a údržba silnic JMK 
(dále jen SÚS) a v roce 2015 uzavřela smlouvu o projektové přípravě se zhotovitelem - společností 
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IKA BRNO s.r.o. Rozsahem se jednalo o projekční práce na rekonstrukci ulice Legionářské 
s počátkem u nám. 1. května a ukončením cca 150m pod jižní částí Nám. Osvobození u odbočky na 
ulici Bezručova. Součástí projekčních prací nebyl úsek od nám. Osvobození po kruhový objezd 
u Wellness Kuřim. 
Zahájení projekčních prací na tomto úseku komunikace II/386 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi 
(ZM) již na svém 4. zasedání dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1082/2017. Dne 23. 1. 2018 schválilo ZM 
následně i narovnání komunikace směrem k bloku bytových domů s obchody v přízemí se současným 
vytvořením přilehlých podélných parkovacích míst. 
Vozovka ve zmiňovaném úseku je ve špatném stavu a nemá řádné založení a odvodnění. Rozhodnutí 
o napřímení a rekonstrukci komunikace bude mít dopad i do plánované úpravy Nám. Osvobození, 
která bude navazovat na rekonstrukci Kulturního domu. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zmiňovaný úsek navazuje na projektovou dokumentaci zpracovanou pro 
SÚS společností IKA BRNO s.r.o., bylo by vhodné zadat vypracování projektové dokumentace pro 
tento navazující úsek stejnému zpracovateli (projekční kanceláři) tak, aby projekt opravy celé ulice 
Legionářská až ke kruhovému objezdu zajišťoval jeden dodavatel. 
S ohledem na výše uvedené žádá Odbor investiční Radu města o schválení využití odlišného postupu 
při zadání veřejné zakázky malého rozsahu na zhotovitele projektové dokumentace pro územní řízení 
v souladu s čl. 8 směrnice č. S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu. 
 
Dle cenové nabídky ze dne 15. 1. 2018 činí částka za vyhotovení DUR, zajištění podkladů 
a inženýrskou činnost 285.560 Kč s DPH a bude čerpána z ORG 1375000000 „Rekonstrukce silnice 
II/386“. 
 
Přijaté usnesení: 62/2018 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování DUR 
k akci „Rekonstrukce komunikace II/386“- část od jižního okraje nám. Osvobození 
po kruhový objezd u Wellness Kuřim a schvaluje zadání zakázky formou 
objednávky se společností IKA BRNO s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno za 
cenu 285.560 Kč s DPH. 

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

12. Schválení kácení keřového porostu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Město Kuřim vlastní pozemky p. č. 3694/1 a p. č. 3668, k. ú. Kuřim. Tyto pozemky se nacházející na 
západní straně lesního pozemku Cimperk. Tyto pozemky jsou vedeny jako ostatní plocha, ostatní 
komunikace. V dřívější době plnily svou funkci, ale v současné době jsou zarostlé keřovým porostem 
v pásu cca 400 m a šíře 4 m, takže neplní svůj účel. Pro pěší i stroje je vedle vyježděná polní cesta, 
která je v KN vedená jako orná půda v majetku České republiky a nájemci, kteří tuto ornou půdu 
obhospodařují, ji mohou kdykoliv rozorat a proto je nutné původní komunikaci obnovit a keřový porost 
vykácet. Původní komunikace navazuje na vycházkovou trasu klidové zóny Srpek. 
 
Z důvodu souvislého keřového porostu přesahujícího 40 m

2
 je nutné zažádat státní správu o povolení 

kácení dřevin rostoucích mimo les. 
 
Přijaté usnesení: 63/2018 - RM schvaluje vyřezání keřového porostu rostoucího na pozemcích 

p. č. 3694/1 a 3668, k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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13. Cena města Kuřimi a Medaile města Kuřimi – vyhlášení termínu 
pro podávání návrhů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Město Kuřim může ocenit zásluhy občanů, kteří se význačně podíleli či podílejí rozvoji města Kuřimi či 
společnosti. Jde o Cenu města Kuřimi a Medaili města Kuřimi. Udělování Ceny a Medaile upravují 
Pravidla pro udělování ceny a medaile města Kuřimi. 
Cena města Kuřimi je zřízena jako projev samosprávy města oceňující zásluhy občanů, kteří se 
významnou měrou zasloužili o rozvoj města a rozvoj společnosti všeobecně v oblasti kulturní, 
umělecké, sportovní, vzdělávání, veřejné správy, charitativní, vědecké a ekonomické. Uděluje se na 
základě zmocnění podle § 36 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen zákon). 
Medaile města Kuřimi je oceněním ve stejných oblastech udělovaná za zásluhy menšího významu. 
Dle Pravidel pro udělování ceny a medaile města Kuřimi navrhují kandidáty na tato ocenění občané 
města Kuřimi splňující podmínky § 16 odst. 1 a 2 a § 36 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení). Udělení Ceny schvaluje Zastupitelstvo města Kuřimi, udělení Medaile schvaluje Rada 
města Kuřimi. Návrhy tedy mohou být podány státními občany ČR s trvalým bydlištěm v Kuřimi 
staršími 18 let včetně, a to v písemné podobě (i elektronicky na adresu posta@kurim.cz) na adresu 
Městského úřadu v Kuřimi. Návrhy musí obsahovat jméno a příjmení navrhovaného a zdůvodnění, 
proč je návrh podáván a dále jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a telefonický kontakt 
navrhovatele. 
Dle článku 5 Pravidel pro udělování ceny a medaile města Kuřimi vyhlašuje rada města termín na 
předkládání návrhu na udělení ceny.  
Cena města Kuřimi zatím nebyla udělena žádnému občanovi, Medaile města Kuřimi byla udělena 
šesti občanům. Všechny dosavadní Medaile byly uděleny na základě iniciativy zastupitelů města 
Kuřimi. Rada města dosud nikdy nevyužila své pravomoci vyhlásit termín pro nominace kandidátů na 
Cenu či Medaili. 
 
Navrhuji proto, aby RM využila svého oprávnění dle článku 5 Pravidel a vyhlásila termín pro návrhy 
laureátů Ceny a Medaile ke dni 31. 3. 2018. 
 
Přílohy: A - pravidla 
 

Přijaté usnesení: 64/2018 - RM podle článku 5 Pravidel pro udělování ceny a medaile města Kuřimi 
vyhlašuje termín pro návrhy osob k ocenění Cenou města Kuřimi a Medailí města 
Kuřimi ke dni 31. 3. 2018. 

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

14. Organizační řád MěÚ Kuřim č. S1/2018/RM 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Na základě schválených změn v organizační struktuře Městského úřadu Kuřim a legislativních změn je 
třeba schválit nový Organizační řád Městského úřadu Kuřim a upravit jeho přílohy. 
 
Jedná se o následující změny: 

- Bylo vytvořeno nové pracovní místo referenta na oddělení územního plánování a technické 
infrastruktury (schváleno RM dne 14. 11. 2017 usn. č. 560/2017) a dále dva zkušební komisaři 
byli přesunuti z odboru dopravy do odboru kancelář úřadu oddělní přestupků a s tím došlo 
k přesunu celé této agendy a ke změně názvu oddělení přestupků na oddělení přestupků 
a agendy autoškol (schváleno RM dne 17. 1. 2018 usn. č. 19/2018). Na základě těchto 
skutečností byly upraveny náplně činností odborů a změněna Příloha č. 1 - Organizační 
a funkční schéma Městského úřadu Kuřim. 
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- Dne 1. 7. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich a dále zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích, proto je třeba aktualizovat také 
Přílohu č. 2 - Příslušnost k projednávání přestupků tak, aby byla v souladu s těmito novými 
zákony. 

 
Přílohy: A - Organizační řád MěÚ S1 2018 

B - Organizační řád MěÚ S1 2018 zapracované změny 
C – příloha P2 - příslušnost k projednávání přestupků 
D – příloha P1 Organizační a funkční schéma 

 
Diskuse: 
D. Holman – žádá zařadit inspektora veřejného pořádku pod odbor kancelář úřadu. 
 
Přijaté usnesení: 65/2018 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. m) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Rady města Kuřimi 
č. S1/2018/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim s účinností od 15. 2. 2018 
se změnou dle zápisu. 

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

15. Vnitřní směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
RM je předkládán návrh interní směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, která byla 
aktualizována vzhledem k účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění 
pozdějších předpisů. V návrhu jsou zvýšeny finanční limity I, II a III a doplněny možnosti vyhrazení 
z pozice zadavatele. Znění směrnice bylo projednáno s vedoucím a pracovníky odboru investičního, 
majetkoprávního a finančního. 
 
Přílohy: A - směrnice o zadávání veřejných zakázek S2/2018/RM 
 
Diskuse: 
D. Holman – limity by nechal tak, jak byly. 
K. Torn – návrhy jsou: 
limit I – do 50 tisíc, 
limit II – do 200 tisíc Kč, 
limit III + IV zůstávají beze změn. 
Dělal průzkum a u 80 % ORP jsou limity vyšší. Chtěl by co nejjednodušší podmínky pro zaměstnance 
úřadu. 
D. Holman – nejvíc je zakázek do limitu I. 
L. Ambrož – souhlasí s novými návrhy limitů. 
J. Vlček – také spíše souhlasí s novými návrhy limitů. 
D. Sukalovský – souhlasí s novými návrhy limitů. 
D. Holman – chceme-li to měnit, tak pro to musíme mít vážný důvod. 
D. Sukalovský – je to zjednodušení práce a úspora času zaměstnanců. 
 
Přijaté usnesení: 66/2018 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu s účinností od 15. 2. 2018 dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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16. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 67/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele 
ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 31. 7. 2018 končí ředitelům kuřimských základních škol šestileté jmenovací období (2012 - 2018). 
Dle § 166 písm. 2 a písm. 3 školského zákona, může zřizovatel školy, od začátku šestého měsíce do 
konce čtvrtého měsíce před uplynutím 6 let výkonu práce na pracovním místě ředitele školy nebo 
školského zařízení, vyhlásit na toto místo konkurs. V takovém případě odvolá ředitele k poslednímu 
dni šestiletého období. Jestliže zřizovatel nevyhlásí konkurs a neodvolá ředitele, počíná mu dnem 
následujícím po konci dosavadního šestiletého období běžet další šestileté období. 
Náležitosti vyhlášení konkursního řízení, jmenování konkursní komise, pravidla pro sestavování, 
činnost a rozhodování konkursní komise jsou stanovena vyhláškou č. 54/2005 Sb., o náležitostech 
konkursního řízení a konkursních komisích, v platném znění. 
 
Na základě výše uvedeného a každoročního hodnocení práce ředitelů doporučuji Radě města Kuřimi 
vyhlásit konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. 
 
Vyhlášení konkursu na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy, Kuřim, 
Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace radě města nedoporučuji 
a navrhuji prodloužit současnému řediteli školy jmenovací období o dalších 6 let, do roku 2024. 
Rozhodnutí zřizovatele o vyhlášení konkursu, o odvolání nebo prodloužení jmenovacího období bude 
ředitelům oznámeno. 
 
Podklady pro hodnocení práce ředitelů jsou výroční zprávy o činnosti škol, inspekční zprávy, výsledky 
kontrol, výsledky řešení stížností, realizace projektů (investičních i neinvestičních), dodržování platné 
legislativy a pokynů zřizovatele, hospodaření s majetkem svěřeným příspěvkové organizaci 
k hospodaření a plnění ročních cílů ředitele schválených radou města na daný rok. 
 
Přijaté usnesení:  68/2018 - RM vyhlašuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění konkurs na obsazení 
pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace s předpokládaným nástupem od 1. 8. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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17/1. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 69/2018 - RM odvolává v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění Mgr. Stanislava 
Plchota z pracovního místa ředitele Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace z důvodu uplynutí období 6 let výkonu 
práce na pracovním místě ředitele školy k 31. 7. 2018. 

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

17/2. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A – text veřejného oznámení konkursu 
 
Přijaté usnesení: 70/2018 - RM souhlasí s textem veřejného oznámení konkursního řízení dle 

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

17/3. Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa 
ředitelky/ředitele ZŠ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 71/2018 - RM pověřuje místostarostu města Kuřimi požádat Krajský úřad 

Jihomoravského kraje, Českou školní inspekci Jihomoravský inspektorát, 
příslušnou základní školu a školskou radu o delegování jejich zástupce za člena 
konkursní komise a požádat ředitele Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace o souhlas se svým jmenováním za 
člena konkursní komise. 

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

18. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, dodatek č. 3 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. 3 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. 
Předmětem dodatku jsou méně práce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci 
a prodloužení termínu plnění. 
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V současné době jsou změnové listy na kontrole poskytovatele dotace (CRR), který určí způsobilé 
a nezpůsobilé náklady. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- vyrovnání stávajících podlah pod zdivo 2. NP - ZL č. 12 ................................. 97.177,04 Kč bez DPH 
Při odbourání původních konstrukčních vrstev střech teras pro založení obvodového zdiva a příček 2. 
NP byly zjištěny značné výškové rozdíly nosných konstrukcí - až 8 cm. Pro založení zdiva je nutné 
nosné konstrukce vyrovnat pásem z betonu včetně provedení bednění. V místnosti č. 213 bylo po 
vybourání příček, které tuto místnost rozdělovaly, zjištěno, že podkladní konstrukce vykazuje 
nerovnosti v průměrné výšce 25 mm. Je třeba tedy tyto nerovnosti vyrovnat samonivelačním potěrem. 
 
- vytvoření přístupu do části 1. PP - ZL č. 13 ..................................................... 12.050,83 Kč bez DPH 
Při bourání podlah pro zřízení ležaté kanalizace do místnosti č. 123 a 124 bylo zjištěno, že pod 
podlahou 1.NP je místnost - původní sklad uhlí - nepřístupná z 1. PP a podlaha tak tvoří vlastně strop. 
Pro provedení kanalizace je nutné se do sklepní místnosti probourat stěnou z 1. PP a otvor následně 
dozdít s osazením atypických ocelových dveří se zárubní. 
 
- zbourání příčky mezi m. č. 202 a 204 - ZL č. 14 ................................................ 7.921,65 Kč bez DPH 
Při osekávání obkladů a částečném ubourání příčky mezi místnostmi č. 202 a 204 dle PD došlo 
k naprosté destrukci příčky, protože příčka byla pouze z dutých cihel. Investor požaduje úplné 
zbourání příčky a postavení nové. 
 
- stavební výpomoci pro stoupačky kanalizace - ZL č. 15 ............................... 47.078,64 Kč bez DPH 
Při provádění stoupaček kanalizace vedoucích u rohů stěn dochází k destrukci zdiva celého rohu 
a toto zdivo musí být dozděno a omítnuto. Stoupačky jsou dle PD vedeny ve zdivu a je tedy nutné pro 
ně vysekat rýhy a následně zapravit omítky. Dle doporučení výrobce protihlukového potrubí 
kanalizace investor požaduje oddělení potrubí stoupaček od zdiva mirelonovou izolací. 
 
- provedení SDK podhledů - ZL č. 16 ............................................................... 110.671,87 Kč bez DPH 
Stávající konstrukce omítky stropů je štuková omítka na rabicovém pletivu. Při bouracích pracích 
dochází k praskání a odpadávání omítek. Po odstranění příček, z důvodu změny dispozic dle PD na 
sebe omítky stropů nenavazují. Při zdění teras 2.NP nebylo možné zabránit zatečení do stavby 
a poškození stropních omítek 1.NP. Nosná konstrukce rabicového pletiva v místnosti 118 je tvořena 
kulatinou s kůrou. V nejvíce zasažených místnostech výše uvedenými faktory požaduje investor 
nahrazení omítky SDK podhledem. 
 
- provedení obkladu potrubí VZT - ZL č. 17 ..................................................... 152 071,15 Kč bez DPH 
PD uvažuje ve třídách s přiznaným potrubím VZT opatřeným nátěrem. Z hlediska možnosti úklidu 
a zajištění bezprašnosti prostředí požaduje investor obklad potrubí sádrokartonem. 
V souvislosti s obkladem VZT nebude proveden nátěr potrubí VZT ..................... -64.220 Kč bez DPH. 
 
- chybějících položkách v soupisu prací - ZL č. 18 ........................................... 117.655,71 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace - soupis prací neobsahuje některé položky nutné pro dokončení díla. 
Rozpočet se tedy doplňuje o položky pro zazdění původních dveřních otvorů v místnostech 107 a 105, 
o podpěrné konstrukce podepření bednění věnců v místech, kde věnce tvoří překlad otvorů, o bednění 
věnců atik, o výztuž věnců atik, dále o chybějící zásuvky silnoproudu s kabely, datové zásuvky, 
detektory CO2 pro vzduchotechniku a výstupní tlumiče hluku vzduchotechniky nutné pro splnění limitů 
hlučnosti. 
 
- bourání komínových těles - ZL č. 19 ................................................................ 19.364,54 Kč bez DPH 
PD neobsahuje žádné úpravy stávajících komínových těles. Nepotřebné 3 komíny, které by se musely 
opravovat, neboť jsou ve špatném stavu, budou ubourány na horní úroveň stropu 2.NP ještě před 
výměnou střešní krytiny. Na zbývajícím komínu pro kotelnu požaduje investor provedení jádrové 
omítky, aby nedocházelo k degradaci komínového zdiva bez omítky. 
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- nové skladbě podlah 2. NP - ZL č. 20 ............................................................ 267.845,90 Kč bez DPH 
V PD chyběly položky pro odbourání stávajících betonových konstrukcí střech na terasách. Projektant 
navrhl novou konstrukci podlah formou suché výstavby, která je sice dražší než skladba původní, 
avšak bourání stávajících konstrukcí pro dodržení původních skladeb podlah by bylo značně 
nákladnější časově i finančně. 
V souvislosti s novou skladbou podlah ve 2.NP nebudou provedeny konstrukce podlah dle původní 
PD -169.395,79 Kč bez DPH 
 
- rozšíření výtahové šachty - ZL č. 21 ................................................................ 24.651,69 Kč bez DPH 
Po odstranění stropního podhledu byly zjištěny nosné konstrukce stropu 1.NP v trase výtahové 
šachty. Projektant - statik provedl řešení - odbourání stávajících a doplnění nových ocelových výměn 
pro nosné konstrukce stropu. 
 
- provedení nového podkladního betonu s izolací a zpětné vyzdění příčky s omítkou m. č. 107, 108 

a 111 - ZL č. 22 ................................................................................................ 43.908,87 Kč bez DPH 
Po vybourání rýh pro ležatou kanalizaci v místnostech č. 107, 108 a 111 byl zjištěn neúnosný 
popraskaný podkladní beton pod příčkami bez jakékoli vodorovné izolace. Bude nutné provést 
odbourání příčky mezi místnostmi 107, 108 a 111 a provedení nového podkladního betonu s izolací 
a zpětné vyzdění příčky s omítkou. 

- doplnění detailu nad novou střechou 2. NP - ZL č. 23 ..................................... 14.737,07 Kč bez DPH 
Po doměření skutečnosti na stavbě požaduje investor doplnění detailu přechodu nové střechy 
nástaveb nad terasami a původní štítové stěny o zvětšení rozsahu záklopu z OSB desky a zateplení 
věnce 2. NP v půdním prostoru. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 3 
Cena víceprací bez DPH  ................................ 915.134,96 Kč 
DPH  ................................................................ 192.178,34 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 1.107.313,30 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 3 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 233.615,79 Kč 
DPH  ................................................................ - 49.059,32 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 282.675,11 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 3  
Cena celkem Dodatek č. 3 bez DPH  .............. 681.519,17 Kč 
DPH  ................................................................ 143.119,03 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 3 vč. DPH  ............. 824.638,20 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2017/D/0049 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 15.389.660,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH ..................... 314.685,97 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH ..................... 681.519,17 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 16.385.865,14 Kč 
DPH  ............................................................. 3.441.031,68 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 19.826.896,82 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 824.638,20 Kč vč. DPH a zároveň 
dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049. 
Termín dokončení díla je nově stanoven na 10. 8. 2018 a neovlivní termín dokončení celé akce, vč. 
doručení poslední faktury a kolaudace díla, který byl Poskytovatelem dotace stanoven na 31. 8. 2018, 
tento termín je pro zadavatele konečný a nepřekročitelný. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0049. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 k SOD 2017D0049 
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B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 72/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 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 824.638,20 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení 
díla do 10. 8. 2018 z důvodu dle zápisu. 

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

19. Zrušení usnesení č. 623/2017 schválené Radou města Kuřimi 
dne 6. 12. 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-002  
 
Rada města Kuřimi schválila dne 27. 6. 2017 (č. usn. 344/2017) uzavření SoD (číslo smlouvy 
2017/D/0026 - vypracování projektové dokumentace DUR, DSP, DPS) s názvem akce: „Kuřim, 
Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ se společností DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, 
IČ 47916311, v hodnotě 299.400 Kč bez DPH. 
 
Dne 6. 12. 2017 (č. usn. 623/2017) Rada města Kuřimi schválila uzavření Dodatku č. 1. Tento 
Dodatek zohledňuje změnu rozsahu díla, změnu ceny díla, posunutí termínu plnění a nebyl doposud 
uzavřen. 
 
Po schválení návrhu Dodatku č. 1 Radou města Kuřimi bylo zjištěno, že ve Smlouvě o dílo a v návrhu 
Dodatku č. 1 je chybně uvedena cena DPH a cena celková vč. DPH. Cena celková bez DPH ve výši 
299.400 Kč uvedená ve smlouvě o dílo a cena celková bez DPH ve výši 369.400 Kč v Dodatku č. 1 je 
uvedena správně. 
 
Chybně uvedené ceny: 
Smlouva o dílo:  299.400 Kč bez DPH (tj. DPH 92.790 Kč, 392.190 Kč vč. DPH) 
Návrh dodatku č. 1: 369.400 Kč bez DPH (tj. DPH 107.490 Kč, 476.890 Kč vč. DPH) 
 
Správně uvedené ceny: 
Návrh dodatku č. 1: 369.400 Kč bez DPH (tj. DPH 77.574 Kč, 446.974 Kč vč. DPH) 
 
Z výše uvedeného důvodu doporučuje odbor investiční zrušení usnesení č. 623/2017 schválené 
Radou města Kuřimi dne 6. 12. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 73/2018 - RM ruší usnesení č. 623/2017 ze dne 6. 12. 2017 ve věci uzavření 

Dodatku č. 1 akce: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek) 
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19/1. Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2017-002  
 
Dne 27. 6. 2017 Rada města Kuřimi schválila uzavření Smlouvy o dílo č. 2017/D/0026 (vypracování 
projektové dokumentace DUR, DSP, DPS) na zakázku: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce 
kanalizace“ se společností DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 47916311, v hodnotě 
299.400 Kč bez DPH. 
 
Na základě jednání se zástupcem společenství vlastníků bytových domů č. p. 838, 839, 840, 841 
a 842 v Bezručově čtvrti a paní projektantkou výše uvedené akce vyvstal problém, a to ohledně 
rekonstrukce kanalizačních přípojek jednotlivých výše uvedených bytových domů. 
Město mělo záměr úsek jednotné kanalizace DN 300 BEO před č. p. 838, 839, 840, 841 a 842, 
v délce 50m pouze vyvložkovat. Kanalizační přípojky bytových domů (7 ks) jsou ve špatném stavu, 
vyžadují rekonstrukci. Pokud bychom kanalizaci v majetku města pouze vyvložkovali a zhotovitel by 
rekonstruoval své přípojky, bylo by nutné obnažit stoku na sedmi místech a tím by hrozil rozpad 
kanalizace v majetku města (celé předchozí vyvložkování kanalizace by postrádalo smysl), což by pro 
společenství vlastníků znamenalo zvýšené náklady na rekonstrukci přípojek. Společenství vlastníků 
tento risk nepodstoupí a přípojky ponechají stávající. 
Na základě výše uvedeného bylo svoláno jednání (uskutečněné dne 1. 11. 2017), na kterém zástupci 
jednotlivých stran dohodli rozšíření předmětu plnění o rekonstrukci kanalizace (vizte příloha B - 
situace), změnu ceny díla a posunutí termínu plnění. Spol. DUIS s.r.o. předložila odboru investičnímu 
cenovou nabídku na úpravu projektu, která zohledňuje změnu rozsahu díla ve výši 70.000 Kč bez 
DPH a posunutí termínu plnění. 
 
Cena uvedená ve smlouvě: 
Smlouva o dílo:  299.400 Kč bez DPH 
Návrh Dodatku č. 1: 369.400 Kč bez DPH (tj. DPH 77.574 Kč, 446.974 Kč vč. DPH) 
 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim má záměr provést rekonstrukci jednotné kanalizace v délce 120m 
a následně opravit/zrekonstruovat celý uliční prostor, doporučuje odbor investiční Radě města Kuřimi 
schválit úpravu PD, která zohledňuje změnu rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 výkopem 
v délce 70m (vizte příloha B - situace). 
 
Vypracování PD ve výši 446.974 Kč vč. DPH bude čerpáno z ORG č. 1 358 000 000 „Bezručova - 
rekonstrukce kanalizace“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 1 DUIS 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 74/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0026 

na zakázku: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, se společností 
DUIS s.r.o., Srbská 1546, 612 00 Brno, IČ 47916311, který zohledňuje změnu 
rozsahu díla o rekonstrukci kanalizace DN 300 v délce 70 m změnou ceny díla na 
446.974 Kč a prodloužením termínu plnění dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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20. Zahájení zadávacího řízení „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Cyklostezka Kuřim-Lipůvka“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky - užší 
řízení, která je dotačně podpořena. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná 
osoba Ing. Havlová. Administraci veřejné zakázky provádí společnost Regionální poradenská 
agentura s.r.o. - JUDr. Josef Kudrna, tato firma sestavila zadávací dokumentaci, kterou 
připomínkovalo OI. Zadávací dokumentace byla odeslána ke kontrole poskytovatele dotace na Centra 
pro regionální rozvoj (CRR) dne 21. 12. 2017. 

Postup v užším řízení 
1. fáze: uveřejnění předběžného oznámení, na základě, kterého dodavatelé projevují předběžný 

zájem o účast, lhůta min. 35 dnů 
2. fáze: výzva k podání žádosti o účast těch dodavatelů, kteří projevili předběžný zájem o účast, 

lhůta min. 15 pracovních dnů 
3. fáze: výzva k podání nabídky (po posouzení splnění kvalifikace) těch, kteří splnili kvalifikaci, 

lhůta min. 15 pracovních dnů. 

Dne 15. 1. 2018 bylo do věstníku veřejných zakázek odesláno předběžné oznámení. Lhůta pro 
vyjádření předběžného zájmu uplyne 20. 2. 2018 v 10:00. Ke dni 2. 2. 2018 projevilo předběžný zájem 
o účast 13 zájemců. 
Po schválení zadávací dokumentace na CRR a v radě města bude bezodkladně zahájena druhá fáze 
užšího řízení. OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci 
a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - zadávací dokumentace Kuřim cyklostezka 

B - kvalifikační dokumentace - krycí list žádosti o účast 
C - obchodní podmínky ve formě smlouvy o dílo 
D - krycí list nabídky dodavatele 

 
Přijaté usnesení: 75/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ a schvaluje zadávací 
dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

20/1. Cyklostezka Kuřim - Lipůvka komise pro VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 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. Drago Sukalovský   1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Ivo Pospíšil  2. Mgr. Marcela Antonovičová 
3. Ing. Jiří Boháč 3. Ing. Tomáš Šimáček 
4. Stanislav Bartoš 4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Ing. Renata Havlová 5. Mgr. Dagmar Montagová 
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Přijaté usnesení: 76/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 
zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka". 

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

21. Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě 
o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 30/2017 dne 12. 9. 2017 schválila smlouvu o dílo č. 2017/D/0107 
se zhotovitelem Vítězslavem Maloňem, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542 na realizaci 
stavby „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 27. 9. 2017 
na celkovou cenu 1.915.704,62 Kč bez DPH (tj. 2.318.002,59 Kč s DPH) a s termínem dokončení do 
120 dnů, tj. do 31. 1. 2018. 
Stavební práce na investiční akci započaly v 10/2017. 
 
Během realizace stavby (ve 12/2017 a 01/2018) bylo zjištěno, že je třeba provést dodatečné stavební 
práce, které nebyly v projektu a mají konečný dopad do smluvní ceny a lhůty plnění výše uvedeného 
díla. 
Vzhledem k tomu, že k 23. 1. 2018 nebyly změnové rozpočty zhotovitelem dokončeny, technickým 
dozorem investora odsouhlaseny a objednateli předloženy, a vzhledem ke smluvnímu termínu 
dokončení díla do 31. 1. 2018, schválila rada města na své schůzi dne 23. 1. 2018 dodatek č. 1, 
kterým prodloužila lhůtu plnění zhotovitele. 
 
Důvodem změnových prací, které jsou nyní součástí dodatku č. 2, jsou chybějící položky v soupisu 
prací jak pro základové konstrukce přístřešku, bočních a čelních clon, tak pro vlastní objekt dřevěného 
přístřešku i pro odvoz a uložení výkopků zeminy a skály. Změnou je i ve skutečnosti větší zastoupení 
horniny tř. těžitelnosti 6, než uvádí projekt. Z důvodu chybného zaměření stávajícího terénu 
projektantem byl navýšen i objem zemních prací. V průběhu realizace došlo navíc ke zpřísnění 
pravidel pro rozměry střelnic, které tak neumožnilo využít zkrácení výstřelného prostoru v rámci 
původních tolerancí. 
Dále po zjištění jiných základových poměrů, než předpokládal projekt (místo rostlé zeminy byly 
zastiženy navážky stavebního odpadu), bylo též nutno provést větší tloušťku základové desky pod 
přístřeškem.  
 
Všechny zmiňované změnové práce mají dopad do konečné ceny díla v podobě víceprací 
a méněprací. 
 
Rekapitulace ceny díla:  

Cena bez DPH dle smlouvy o dílo ze dne 27. 9. 2017 1.915.704,62 Kč 
      Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo    1.345.587,09 Kč 
 Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo                                -100.773,70  Kč  
 
 Celková cena bez DPH 3.160.518,01 Kč 
  Celková cena včetně DPH 3.824.226,79 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 2, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
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Investiční akce „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod 
ORJ 004, ORG 1364 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo navýšení celkových nákladů této investiční akce na 
částku 3.860.000 Kč. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 

B - vícepráce 
C - méněpráce 

 
Přijaté usnesení: 77/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, 
se sídlem Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, kterým se navyšuje cena 
díla na celkovou cenu 3.160.518,01 Kč bez DPH, tj. 3.824.226,79 Kč včetně DPH. 

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

22. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností 
S.19 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Na kontrolním dnu dne 1. 2. 2018 upozornil zhotovitel stavby na špatný stav železobetonového stropu 
nad plánovanou místností strojovny vzduchotechniky S.19 (původní kotelnou) v suterénu kulturního 
domu. 
Po odstranění omítek bylo zjištěno, že výztuž tohoto stropu a věnců nemá požadované krytí a je 
v ploše odhalená. Na stavbu byl přivolán statik generálního projektanta, který po prohlídce 
konstatoval, že výše uvedená konstrukce je v mnohem horším stavu, než se původně předpokládalo, 
a že odhalená výztuž nesplňuje požadovanou únosnost. 
 
Statik navrhuje dvě varianty řešení: 
a) strop celkově zesílit a podepřít ocelovou konstrukcí a sloupy a následně kompletně odhalenou 

výztuž zasanovat. Při realizaci této varianty by však došlo ke zmenšení prostoru místnosti strojovny 
vzduchotechniky, což vzhledem k rozměrům vzduchotechnických jednotek a technologií není 
možné. Předpokládaná cena varianty a) dle kalkulace zaslané zhotovitelem činí 613.575 Kč bez 
DPH. 

 
b) stávající strop vybourat a následně provést novou konstrukci stropu pomocí ocelových nosníků 

a zabetonovaného trapézového plechu. Předpokládaná cena varianty b) dle kalkulace zaslané 
zhotovitelem činí 329.508 Kč bez DPH. 

 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI Radu města o schválení jedné 
z uvedených variant řešení. Smluvní záležitosti budou řešeny následně souhrnným dodatkem ke 
smlouvě o dílo. 
 
Přijaté usnesení: 78/2018 - RM schvaluje demolici a provedení nového stropu nad strojovnou 

vzduchotechniky dle varianty b) stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, 
kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 s vícenáklady do 400.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí 
o postupu stavebních prací ve věci stropu pod vstupním vestibulem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Při provádění bouracích prací byly zjištěny vady, týkající se stávajících železobetonových konstrukcí 
průvlaků a vadně uložené výztuže ve stropě pod vstupním vestibulem. Statik navrhoval provést 
statické úpravy tohoto stropu jeho podepřením ocelovými válcovanými nosníky a opravou povrchů. 
Zaměřením, provedeným v osové síti 1 x 1m bylo prokázáno, že nosná stropní deska vykazuje po 
vybourání nášlapných vrstev podlah v 1. NP  výškové nerovnosti, díky kterým vychází na novou 
skladbu podlah 46 až 60 mm, místo projekčních 120 mm. Tato zjištěná skutečnost neumožňuje proto 
provést skladbu podlah v projektem navrženém rozsahu (tj. včetně tepelné izolace a podlahového 
topení) a i při zminimalizovaní výšky skladby podlahy by bylo nutno místy různou výšku betonu ze 
stávajícího stropu odstranit a srovnat na jednotnou úroveň. Dle sdělení statika, je však s ohledem na 
stav konstrukce stávajícího stropu pod vstupním vestibulem odfrézování betonu dostupnými 
technologiemi ze statického hlediska nemožné. Navrhuje proto vybourání stávající stropní konstrukce 
a provedení nového stropu z ocelových nosníků a plecho-betonové stropní desky. Předpokládaná 
cena těchto úprav dle rozpočtu zhotovitele činí 406.200 Kč bez DPH. 
 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI Radu města o schválení 
postupu dle výše uvedeného návrhu. Zvolené řešení bude následně předmětem dodatků ke smlouvě 
jak s projektantem, tak se zhotovitelem stavby. 
 
Přijaté usnesení: 79/2018 - RM souhlasí s demolicí a provedením nového stropu pod vstupním 

vestibulem na stavbě „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, kterou provádí 
společnost PKS stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059 s cenou do 450.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 2. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 2. 2018 
2 Petr Halouzka, Kuřim - splátkový kalendář 
3 Anna Červená – smlouva o ubytování 
4 Libor Hladký – smlouva o ubytování  
5 Radek Peterka – nájemní smlouva  
6 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 
 6A - smlouva o nájmu 
7 SEVARON s.r.o. – smlouva o zřízení věcného břemene 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „0751_16 PZ Kuřim_OK“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - návrh smlouvy 
9 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku 
 9A - situace 
 9B - situace 
 9C - smlouva 
9/1 MORAVOSTAV Brno, a.s. stavební společnost – žádost o pronájem pozemku 
10 Městská sportovní hala – pronájem plynárenského zařízení 
 10A - smlouva 
11 „Rekonstrukce komunikace II/386“ - část od jižního okraje nám. Osvobození po kruhový 

objezd u Wellness Kuřim - odlišný postup na zpracování PD 
12 Schválení kácení keřového porostu 
13 Cena města Kuřimi a Medaile města Kuřimi – vyhlášení termínu pro podávání návrhů 
 13A - pravidla 
14 Organizační řád MěÚ Kuřim č. S1/2018/RM 
 14A - Organizační řád MěÚ S1 2018 změny 
 14B - Organizační řád MěÚ S1 2018 zapracované změny 
 14D - příloha P2 - příslušnost k projednávání přestupků 2018 
 14C - příloha P1 - organizační a funkční schéma 
15 Vnitřní směrnice Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
 15A - Směrnice o zadávání VZ S2 2018 
16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 16A - žádost o vyřazení 
17 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 
17/1 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 
17/2 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 
 17/2A - text veřejného oznámení konkursu 
17/3 Konkurzní řízení na obsazení pracovního místa ředitelky/ředitele ZŠ 
18 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 3 

k SoD 
 18A - dodatek č. 3 k SOD 2017D0049 
 18B - ZL dodatek č. 3 k SOD 2017D0049 
 18C - časový a finanční harmonogram 
19 Zrušení usnesení č. 623/2017 schválené Radou města Kuřimi dne 6. 12. 2017 
19/1 Bezručova čtvrť, rekonstrukce kanalizace - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
 19/1A - návrh dodatku 
 19/1B - situace 
20 Zahájení zadávacího řízení „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 
 20A - Zadávací dokumentace Kuřim cyklostezka 

20B - příloha č. 1 kvalifikační dokumentace 
 20C - příloha č. 2 obchodní podmínky - SoD 
 20D - příloha č. 4 krycí list nabídky dodavatele 
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20/1 Cyklostezka Kuřim - Lipůvka komise pro VŘ 
21 Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim - dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem 

stavby 
 21A - dodatek č. 2 
 21B - příloha č. 1 
 21C - příloha č. 2 
22 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- strop nad místností S.19 
23 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o postupu stavebních prací ve 

věci stropu pod vstupním vestibulem 


