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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 6/2018 konané dne 28. 2. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

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

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 2. 2018 

2 Vyřazení majetku  

3 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

4 Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště - schválení dodavatele 

5 Pořízení stavebního rozvaděče pro dočasné připojení bývalé kotelny k odběru elektrické 
energie  

6 Veřejné osvětlení - pořízení projektové dokumentace pro ul. Legionářská, ul. Úvoz, ul. 
Pod Zárubou 

7 Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018" 

8 Stavební úpravy RD, Červenáčkova č. p. 1675, Kuřim - doplnění podkladů 

9 Zápis komise stavební dne 19. 2. 2018 

10 Prodloužení smlouvy o užívání objektu vodojemu  

11 Revize dešťové kanalizace za TOS a R7 

12 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2017 

12/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2017 

13 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2017 

14 Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce ZŠ Tyršova 

14/1 Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce ZŠ Jungmannova 

15 Schválení termínu a místa konání podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 
MŠ Zborovská 
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16 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 MŠ 
Zborovská 

17 Povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 MŠ Zborovská 

18 Souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 

19 Souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

20 Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ 

20/1 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - návrh 
členů a náhradníků hodnotící komise 

21 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene  

21/1 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene  

21/2 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene  

21/3 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene  

21/4 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene  

22 Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene – stavba 
dešťové kanalizace R7 – Díly za sv. Janem  

23 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - vyhodnocení 

24 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ 

24/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – VŘ komise 

25 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5 

26 Žádost o schválení nové otevírací doby Městské knihovny Kuřim 

27 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o provedení hlediště v malém 
sále 

28 Schválení dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

29 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 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: 
144/2017 
Důvodová zpráva: 
Není uzavřena smlouva, jednáme o snížení ceny z důvodu rozdělení zpracování PD na Sportovní 
areál a 0. etapu. 
Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
558/2017 
Důvodová zpráva: 
Částečně splněno, některé smlouvy o výpůjčce vývěsek jsou ukončeny, v dohledné době budou 
uzavřeny nové smlouvy se subjekty, které dosud smlouvy o výpůjčce neměly. 
Z výše uvedeného důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 9. 2018. 
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114/2017 
Důvodová zpráva: 
Vymezení účelové komunikace bylo předáno na odbor investiční (pan Bartoš). Pozemky parc. 
č. 2938/9 a 2918/7 nejsou součástí nájemní smlouvy se společností AGROSTYL, spol. s.r.o. 
Z pozemku parc. č. 2918/5 je z nájemní smlouvy vyjmuto 700 m

2
 na komunikaci, kterou bude 

umožněn přístup k lesu. OMP v příloze přikládá snímek z katastrální mapy, kde je znázorněno možné 
propojení cesty až k lesu. Toto propojení bude vybudováno odborem investičním do 30. 9. 2018. 
Z výše uvedeného důvodu žádáme o převedení plnění usnesení na odbor investiční a prodloužení 
termínu plnění usnesení do 30. 9. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 80/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 7. 2. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 144/2017 do 31. 12. 2018, usnesení 
č. 558/2017 do 30. 6. 2018 a usnesení č. 114/2017 do 30. 9. 2018. 

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

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní zpracoval návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
O část nepotřebného kancelářského nábytku za zůstatkovou cenu 50 Kč/kus projevili zájem zástupci 
SOU a SOŠ Kuřim. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 81/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku města Kuřim dle příloh. 
 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim je vlastníkem mj. těchto sedmi bytů: byt č. 882/1 (2+1), č. 883/3 (2+1), č. 884/3 (2+1), 
č. 884/7 (2+1), č. 897/2 (2+1), č. 898/3 (2+1) a č. 898/6 (2+1) vše v ul. Na Královkách. 
Město Kuřim v poslední době investuje finanční prostředky do zkvalitnění bydlení nájemců obecních 
bytů. V některých případech je i nezbytné inovovat topný systém, a to vzhledem k tomu, že v bytech 
se nachází plynové průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - vše 
v provedení „B“, tj. spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny. 
Výměnu topení je třeba realizovat i proto, že po instalaci plastových oken zůstaly v bytě zdroje tepla, 
jejichž zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým. 
OMP nechal vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem 
výměr a předpokládaným rozpočtem. 
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Předpokládaná hodnota zakázky přesáhne 500 tis. Kč bez DPH. Dle Interní směrnice Rady města 
Kuřimi č. S2/2018/RM, zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky rada města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2018, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh členů komise a náhradníků 
 
Přijaté usnesení: 82/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, evidenční číslo zakázky: IV-OMP-
2018-001, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy 
a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

4. Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště - schválení dodavatele 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu oprav Wellness Kuřim pro rok 2018. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky ve smyslu výzvy podle základního hodnoticího kritéria nejnižší 
nabídková cena. 
V zadávacím řízení byla získána nabídka 1 uchazeče. Předpokládaná hodnota zakázky byla 
169.400 Kč bez DPH, zatímco nabízená cena jediného uchazeče je ve výši 148.740 Kč bez DPH. 
Hodnotící komise posoudila podané nabídky, kvalifikační předpoklady, reference uchazeče 
a vzhledem k nutnosti provedení opravy brouzdaliště do zahájení letní sezóny doporučuje zadavateli, 
aby uchazeči DAFRA INVEST s.r.o., Na Vyhlídce 1904/8, 664 34 Kuřim, IČ 29205310, jehož 
nabídka splňuje všechny zadávací podmínky a je nabídkou výhodnou, byla přidělena zakázka za cenu 
179.975 Kč vč. DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - návrh SOD 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:10 hod. Ing. Petr Ondrášek – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 83/2018 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností DAFRA INVEST s.r.o., Na Vyhlídce 1904/8, 664 34 
Kuřim, IČ 29205310, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 179.975 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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5. Pořízení stavebního rozvaděče pro dočasné připojení bývalé 
kotelny k odběru elektrické energie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Kotelna v současné době slouží ke skladování. Po stavebních úpravách by měla sloužit pro provozní 
účely radnice města Kuřim. Pro stavební úpravy bylo dne 8. 2. 2018 zažádáno o dočasné připojení 
stavebního rozvaděče. Smlouva o krátkodobém připojení k distribuční soustavě je přílohou a odhad 
nákladů spojených s připojením činí 0 Kč. Realizaci připojení stavebního rozvaděče provede pan 
Zdeněk Vitula, bytem xxxxxxxxxxxxxx 592 61 Doubravník, IČ 02401720. Předběžná cena za realizaci 
dle cenové nabídky ze dne 11. 2. 2018 je 20.844 Kč bez DPH (dodavatel není plátcem DPH). 
Předpokládaná doba zahájení: 1. 3. 2018. 
Předpokládané dokončení stavebních úprav: do 30. 7. 2019. 
OI doporučuje radě města schválit vyčlenění částky 30.000 Kč z ORG 1 006 000 000 Drobné investice 
a schválit uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny 
nízkého napětí číslo 12360055. 
 
Přílohy: A – připojení rozvaděče 
 
Přijaté usnesení: 84/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o krátkodobém připojení k distribuční 

soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí číslo 12360055 s provozovatelem 
distribuční soustavy E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České 
Budějovice 7 a dále schvaluje vyčlenění částky 30.000Kč z ORG 1 006 000 000 
Drobné investice pro dočasné připojení stavebního rozvaděče. 

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

6. Veřejné osvětlení - pořízení projektové dokumentace pro ul. 
Legionářská, ul. Úvoz, ul. Pod Zárubou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Dne 23. 1. 2018 bylo usnesením č. 1027/2018 Zastupitelstva města Kuřimi schváleno rozpočtové 
opatření č. 1 k investičním akcím: 

1. „Rekonstrukce ulice Legionářská - vodovod, kanalizace, autobusová zastávka, školní a další 
úpravy uličního prostoru - projekt“ ve výši 3.000.000 Kč (ORG 1 330 000 000); 

2. „Úvoz - rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru - projekt a stavba“ ve výši 7.750.000 Kč 
(ORG 1 361 000 000); 

3. „Rekonstrukce veřejného osvětlení - Pod Zárubou (u mostu) - projekt a stavba“ ve výši 
1.150.000 Kč (ORG 1 388 000 000). 

S projektantkou Ing. Marií Krejčí byla dojednávána cena za jednotlivé projekty, poté k uvedeným 
investičním akcím zaslala dne 31. 1. 2018 cenové nabídky za vypracování PD DÚR ve výši: 
 

1. Ulice Legionářská - celková cena 110.000 Kč bez DPH, tj. 133.100 Kč vč. DPH 
Jedná se o obnovu veřejného osvětlení od světelné křižovatky (Tyršova, Tišnovská) po kruhový 
objezd v ul. Blanenská. V případě, že bude výpočet intenzity osvětlení dle norem, bude vyměněno 
stávající kabelové vedení a sloupy se svítidly za nové. Trasa kabelového vedení a umístění sloupů 
zůstane stávající. Předběžné celkové náklady na realizaci jsou odhadovány ve výši 2.800.000 Kč bez 
DPH. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace do 31. 12. 2018. 
 

2. Ulice Úvoz - celková cena 42.000 Kč bez DPH, tj. 50.820 Kč vč. DPH 
Kabelové vedení veřejného osvětlení společně s NN společnosti E.ON je vedeno v ulici vzduchem. Na 
základě jednání se společností Eon vyvstala potřeba uložit nové kabelové vedení do země, budou 
nově vybudovány sloupy veřejného osvětlení. Předběžné celkové náklady na realizaci jsou 
odhadovány ve výši 800.000 Kč bez DPH. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace 
do 31. 7. 2018. 
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3. Ulice Pod Zárubou - celková cena 9.500 Kč bez DPH, tj. 11.495 Kč vč. DPH 

Propoj mezi ul. Pod Zárubou a ul. Na Zahrádkách není dostatečně osvětlen. V tělese mostu přes 
potok Kuřimka nejsou uloženy rezervní chráničky pro NN. Zpevněné plochy v ul. Na Zahrádkách jsou 
nově zrekonstruovány. Z výše uvedeného důvodu není možné propojit tuto část. Projektant navrhuje 
v tomto úseku vybudování solárního svítidla. Druhé svítidlo bude použito silniční a propojeno s NN 
v ul. Pod Zárubou. Předběžné celkové náklady na realizaci jsou odhadovány ve výši 100.000 Kč bez 
DPH. Předpokládaný termín dokončení projektové dokumentace do 31. 7. 2018. 
 
Vzhledem k výše uvedenému OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí Rady 
města Kuřimi S2/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválit odlišný postup 
výběru zhotovitele projektové dokumentace Ing. Marii Krejčí, sídlem Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, 
IČ 15196763 z důvodu, že se jedná o veřejnou zakázku na projekční služby a o spolupráci 
s prověřenou osobou. 
 
Diskuse: 
D. Holman – důvodem odlišného postupu je to, že tento projektant řeší kompletně celé osvětlení. 
 
Přijaté usnesení: 85/2018 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2018/RM odlišný postup výběru 

zhotovitele a schvaluje pořízení projektové dokumentace obnovy veřejného 
osvětlení v ulicích Legionářská s celkovými náklady 110.000 Kč bez DPH, 
tj. 133.100 Kč vč. DPH, Úvoz s celkovými náklady 42.000 Kč bez DPH, 
tj. 50.820 Kč vč. DPH a Pod Zárubou s celkovými náklady 9.500 Kč bez DPH, 
tj. 11.495 Kč vč. DPH od Ing. Marie Krejčí, sídlem Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, 
IČ 15196763. 

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

7. Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2018" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
k podání nabídky a návrh členů hodnoticí komise. Předpokládaná hodnota zakázky 2.500.000 Kč bez 
DPH. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jaroslav Hamřík 
5. Radka Svobodová 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
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2. Jan Herman 
3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Jana Markelova 

 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh SOD 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje za člena hodnoticí komise Ing. Tomšů a to za Ing. Hamříka. V případě 
náhradníků bude za Ing. Havlovou členem Ing. Hamřík. 
 
Přijaté usnesení: 86/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu se změnou. 

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

8. Stavební úpravy RD, Červenáčkova č. p. 1675, Kuřim - doplnění 
podkladů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 31. 1. 2018 projednala komise stavební záměr stavebních úprav rodinného domu na ul. 
Červenáčkova č. p. 1675 v Kuřimi. Těmito stavebními úpravami dojde mimo jiné ke zrušení garáže. 
Z tohoto důvodu rada dne 20. 1. 2018 požadovala doplnění parkování v klidu a následné projednání 
v komisi dopravy. 
 
Dne 19. 2. 2018 dodala projektantka Ing. arch. Veronika Jilčíková situační výkres se čtyřmi 
parkovacími místy pro osobní vozidla na pozemku investora (vizte příloha A). Vzhledem k obecným 
požadavkům dle § 32 - Kapacitní parkování na množství parkovacích míst k RD, ve kterém jsou dvě 
bytové jednotky, je počet parkovacích míst vyšší (vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - situace 

B - doplnění informací - parkování v klidu 
 
Přijaté usnesení: 87/2018 - RM schvaluje záměr stavebních úprav rodinného domu v ulici 

Červenáčkova č. p. 1675 v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Prodloužení smlouvy o užívání objektu vodojemu  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o užívání“ 
č. 23/2008 (ve znění Dodatku č. 1), se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 
46 Brno, IČ 25508881, který zohledňuje prodloužení doby užívání umístění rozvaděče radiostanice, 
antény, anténního svodu na objektu vodojemu, 2. tlakové pásmo a navýšení ceny za odebranou 
elektrickou energii. 
 
Město Kuřim (dále jen "město") je vlastníkem vodojemu Kuřim, 2. tlakové pásmo, na kopci Záruba. 
Tuto infrastrukturu pronajalo město na základě nájemní a provozní smlouvy společnosti Brněnské 
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vodárny a kanalizace, a.s (dále jen „BVK“). Na základě dodatku č. 18 výše uvedené smlouvy má 
možnost BVK umožnit užívání pronajatého majetku třetí osobě. 
Dopravní podnik města Brna, a.s. je držitelem licence k provozování linkové dopravy na území Kuřimi. 
Pokrytí tohoto území signálem datové sítě slouží k získávání informací o poloze vozidel zajišťujících 
hromadnou přepravu osob. Předmětem užívání je část stěny vodojemu, na které jsou umístěny dva 
rozvaděče datové sítě ve velíně vodojemu a dále plocha na střeše vodojemu pro umístění antény. 
Dopravní podnik žádá o prodloužení termínu doby užívání objektu vodovodu, a to o jeden rok. 
V průběhu léta se bude změněna technologie pokrytí území signálem a využití objektu již nebude 
potřeba. 
Dále byla mezi BVK a Dopravním podnikem dohodnuta výše úhrady za elektřinu. Uživatel uhradí cenu 
na účet BVK. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku č. 2 
 
Přijaté usnesení: 88/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke „Smlouvě o užívání“ č. 23/2008 

se společností Dopravní podnik města Brna, a.s., Hlinky 151, 656 46 Brno, 
IČ 25508881, který zohledňuje prodloužení doby užívání umístění rozvaděče 
radiostanice, antény a anténního svodu na objektu vodojemu, 2. tlakové pásmo 
a výši úhrady za elektřinu. 

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

12. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM rozbor hospodaření 
organizace za rok 2017. 
 

Celkem 2017  hlavní činnost         vedlejší činnost 
 
Příjmy celkem:    12.274.760,85 Kč 11.505.381,15 Kč        769.379,70 Kč 
z toho vlastní příjmy     6.094.060,85 Kč   5.324.681,15 Kč        769.379,70 Kč 
       příspěvek zřizovatele na provoz   2.941.600,- Kč    2.941.600,-- Kč          0 
       příspěvek MPSV     3.083.200,- Kč    3.083.200,-- Kč          0 
       příspěvek JMK        155.900,- Kč       155.900,-- Kč          0 
 
Výdaje celkem :    12.240.398,04 Kč 11.471.752,49 Kč         768.645,55 Kč 
 
Hospodářský výsledek:         34.362,81 Kč       33.628,66 Kč                 734,15 Kč 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim navrhuje RM převod zisku ve výši 
34.362,81 Kč do rezervního fondu organizace v plné výši hospodářského výsledku 34.362,81 Kč. 
 
Přílohy: A - výsledek hospodaření 
 
Přijaté usnesení: 89/2018 - RM schvaluje rozbor hospodaření za rok 2017 a účetní závěrku Centra 

sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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12/1. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Přijaté usnesení: 90/2018 - RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276 za rok 2017 do rezervního fondu 
organizace v částce 34.362,81 Kč. 

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

13. Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Milan Prosecký) 
 
Příjem a vyřizování stížností a petic se na Městském úřadě Kuřim řídí Pravidly pro přijímání 
a vyřizování stížností a Pravidly pro přijímání a vyřizování petic, schválenými v souladu s § 102 odst. 2 
písm. n) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, Radou města Kuřimi 
č.139/2006 dne 5. 4. 2006. 
 
V roce 2017 byly odborem Kancelář úřadu, který vede centrální evidenci všech stížností a petic, 
evidovány 3 stížnosti a jedna petice. 
 
STÍŽNOSTI: 
 
První stížnost směřovaná proti nesprávnému úřednímu postupu či nevhodnému jednání úředníků 
Městského úřadu vyřídil podle článku 6 odst. 6.6. Pravidel pro přijímání a vyřizování stížností, tajemník 
úřadu, Ing. Karel Torn, CSc. Na stížnost odpovídal i starosta města Kuřim a to ve věci užití loga města 
Kuřim. Stížnost byla jako celek shledána nedůvodnou. 
 
Druhá stížnost byla na Městský úřad Kuřim postoupena Krajským úřadem Jihomoravského kraje 
a týkala se rovněž nesprávného úředního postupu. Stížnost vyřídila vedoucí odboru správního 
a vnitřních věcí Mgr. Lenka Krejčová, která shledala postup úřednice, proti které stížnost směřovala, 
v souladu se zákonem. 
 
Třetí stížnost z měsíce října 2017 se týkala hlučnosti sportovní střelnice v Kuřimi. Místostarosta města 
Kuřim PaedDr. David Holman stěžovatele informoval o tom, že v současné době město Kuřim 
rekonstrukci této střelnice provádí. 
 
PETICE: 
 
Petici podali občané ulice Dušínova a přilehlých částí ve věci nebezpečné dopravy v této oblasti. 
Peticí se zabývala komise dopravy města Kuřim a následně Rada města Kuřimi, která schválila 
umístění zpomalovacích polštářů před sportovní plochou na konci ulice Dušínova, ostatní požadavky 
petentů jako různé navrhované dopravní značení svislé či vodorovné není důvodné a tedy nebude 
realizováno. 
 
Přijaté usnesení: 91/2018 - RM bere na vědomí zprávu o vyřizování stížností a petic za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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14. Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní 
docházce ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se zápis žáků k povinné školní 
docházce musí, od 1. 1. 2017, konat v době od 1. 4. do 30. 4. (dříve od 15. 1. do 15. 2.). V této době 
je zákonný zástupce dítěte povinen ho přihlásit k povinné školní docházce. 
Nově musí ředitel základní školy požádat zřizovatele školy o souhlas s termínem a místem konání 
zápisu. 
Z toho důvodu ředitelé obou kuřimských základních škol, Mgr. Mach a Mgr. Plchot, požádali Radu 
města Kuřimi o výše zmiňovaný souhlas.  
 
1. Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2018/2019 bude dne 9. 4. 2018 v budově základní 
školy na ulici Jungmannova 813/5 v době od 8:00 do 18:00 hod (vizte příloha A). 
 
2. Termín zápisu k povinné školní docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2018/2019 bude dne 9. 4. 2018 v budově základní 
školy na ulici Komenského 511/40 v době od 13:00 do 18.00 hod (vizte příloha A). 
 
O podmínkách zápisu budou zákonní zástupci žáků základními školami včas informováni způsobem 
v místě obvyklém. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 
 
Přijaté usnesení: 92/2018 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2018/2019 dle žádosti. 

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

14/1. Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní 
docházce ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 
 
Přijaté usnesení: 93/2018 - RM souhlasí s termínem a místem konání zápisu žáků k povinné školní 

docházce do Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace na školní rok 2018/2019 dle žádosti. 

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

15. Schválení termínu a místa konání podávání žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 34 odst. 3 a 4 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, požádala ředitelka Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. Lenka Slámová Radu 
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města Kuřimi o souhlas s termínem a místem pro podávání žádostí o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání (vizte příloha A). 
Novelou školského zákona je stanoveno, že zápis k předškolnímu vzdělávání se od 1. 1. 2017 musí 
každoročně konat pouze v době od 2. 5. do 16. 5. 
Zápis do všech míst výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887 na školní rok 2017/2018 se 
bude konat v budově mateřské školy na ulici Zborovská 887/5 dne 10. 5. 2018 v době od 13:00 do 
17:00 hod. 
Při zápisu zákonní zástupci dítěte předloží rodný list dítěte, občanský průkaz zákonného zástupce 
dítěte, vyplněnou žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání a evidenční list. Obojí si mohou 
vyzvednout na všech pracovištích mateřské školy od 11. 4. 2018 do 9. 5. 2018 v době od 6:00 do 
16:30 hod. 
Informace o přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání včetně „kritérií pro přijímání“ budou 
v jednotlivých budovách mateřské školy zveřejněny způsobem v místě obvyklým (nástěnky) a na 
internetových stránkách školy a města. O přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka 
mateřské školy dle § 165 odst. 2 písm. b) školského zákona. 
Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání (rozhodnutí 
o přijetí), se oznamuje zveřejněním seznamu dětí, pod přiděleným registračním číslem, na veřejně 
přístupném místě, t.j. na nástěnkách jednotlivých míst výkonu činnosti mateřské školy, a to po dobu 
15 dnů. Součástí rozhodnutí je datum zveřejnění. 
Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude zákonným zástupcům dítěte doručeno 
poštou do vlastních rukou do 8. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - žádost o schválení termínu zápisu 2018 
 
Přijaté usnesení: 94/2018 - RM souhlasí s termínem a místem podávání žádosti o přijetí dítěte 

k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvkové organizace pro školní rok 2018/2019 dle žádosti. 

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

16. Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní 
rok 2018/2019 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, Mgr. 
Lenka Slámová předkládá Radě města Kuřimi „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání 
a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro školní rok 2018/2019“ (vizte příloha A). 
Kritéria pro přijímání tvoří příspěvková organizace pro případ, kdy počet podaných žádostí o přijetí 
k předškolnímu vzdělávání překročí stanovenou kapacitu maximálního možného počtu přijatých dětí.“ 
Tvorba kritérií pro přijímání je dle školského zákona zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy 
a zřizovateli jsou předkládána pouze na vědomí. „Kritéria pro přijímání“ platná pro školní rok 
2018/2019 předkládá ředitelka mateřské školy spolu s žádostí o schválení termínu zápisu. 
 
Přílohy: A - kritéria přijímání 2018-19 
 
Přijaté usnesení: 95/2018 - RM bere na vědomí „Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 

vzdělávání a jejich umisťování na jednotlivá místa výkonu činnosti Mateřské školy 
Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, platná pro 
školní rok 2018/2019“ dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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17. Povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle § 2 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, se třída mateřské 
školy naplňuje do počtu 24 dětí. Na základě § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, může 
zřizovatel školy povolit výjimku z počtu dětí stanoveného prováděcím právním předpisem + 4 děti. 
V případě nižšího počtu dětí, uhradí zřizovatel zvýšené výdaje na vzdělávací činnost školy, v případě 
vyššího počtu dětí musí být splněny podmínky bezpečnosti a ochrany zdraví a nesmí to být na újmu 
kvalitě vzdělávací činnosti. 
Z důvodu každoročního velkého zájmu o umístění dětí do naší mateřské školy, zákonné povinnosti 
přednostního přijímání předškoláků (včetně třech s přechodným pobytem v Kuřimi) a dále 
s přednostním přijímáním čtyřletých a tříletých dětí, žádá ředitelka školy Mgr. Lenka Slámová 
zřizovatele o povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o povolení výjimky z počtu dětí 2018 
 
Přijaté usnesení: 96/2018 - RM schvaluje Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-

venkov, příspěvkové organizaci, výjimku z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 dle 
přílohy. 

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

18. Souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přerušením provozu mateřské školy v době 
hlavních prázdnin od 13. 8. 2018 do 31. 8. 2018 z důvodu umožnění čerpání řádné dovolené 
pedagogickým pracovnicím školy (vizte příloha A). 
Všichni pedagogičtí pracovníci mají ze zákona 8 týdnů řádné dovolené (dále jen „ŘD“) a 12 dnů 
studijního volna (dále jen „SV“). U pedagogů základních škol není s vybíráním ŘD a SV problém, 
8 týdnů ŘD pokryjí hlavní prázdniny a 12 dnů SV prázdniny vedlejší. Navíc má ještě ředitel základní 
školy možnost vyhlásit ze závažných důvodů 5 dní ředitelského volna. U pedagogů mateřské školy 
však vyvstává problém. Naše mateřská škola má provoz celý rok téměř bez přerušení (kromě 
přípravného týdne na konci srpna), což způsobuje problém s vybíráním ŘD nebo SV. Oproti základní 
škole není v mateřské škole možnost vyhlásit ředitelské volno, ani se na ni nevztahují vedlejší 
prázdniny. Pedagogické pracovnice tak nemají možnost souvislého vyčerpání ŘD. 
Dle § 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v platném znění, může být, podle místních 
podmínek, provoz mateřské školy v měsících červenci nebo srpnu, popřípadě v obou měsících, 
přerušen nebo omezen. Rozsah omezení nebo přerušení stanoví ředitelka mateřské školy po 
projednání se zřizovatelem. Pokud je v obci ještě jiná mateřská škola mohou se ředitelky mezi sebou 
dohodnout na pomoci při zajištění předškolního vzdělávání, což v Kuřimi nelze. 
Jedinou možností, jak umožnit pedagogům vyčerpat ŘD je buď přerušení provozu, nebo pokud by 
k přerušení nedošlo, sjednat na tuto dobu zástupy učitelek z jiných mateřských škol. Toto řešení je 
však velmi ekonomicky nevýhodné z důvodu finančního zatížení rozpočtu mateřské školy (je třeba 
platit mzdy zastupujícím „cizím“ učitelkám i dovolenou „vlastním“ učitelkám). 
Zaměstnaní zákonní zástupci dětí mají dle zákoníku práce právo na 4 týdny dovolené na zotavenou, 
mnozí mohou čerpat navíc 1 týden dodatkové dovolené. Z toho důvodu se domnívám, že povolení 
uzavření provozu mateřské školy by nemělo zásadním způsobem narušit chod rodin. 
Ředitelka mateřské školy musí o přerušení provozu prokazatelně informovat zákonné zástupce dětí 
nejméně 2 měsíce před plánovaným uzavřením mateřské školy. 
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Přílohy: A - žádost o souhlas s přerušením provozu, prázdniny 2018 
 
Přijaté usnesení: 97/2018 - RM souhlasí s přerušením provozu Mateřské školy Kuřim, Zborovská 

887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, a to v době od 13. 8. 2018 do 
31. 8. 2018. 

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

19. Souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 1.700.000 Kč 
(příloha A) na financování zakázky „Stavební úpravy - revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu. Stavební úpravy jsou vymezeny projektovou 
dokumentací a byly projednány s místostarostou města. 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 31. 1. 2018 je 6.737.154,68 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI -stavební úpravy - revitalizace předprostoru MŠ Komenského 
 
Přijaté usnesení: 98/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 1.700.000 Kč za účelem 
financování zakázky „stavební úpravy - revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
dle žádosti. 

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

20. Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim 
- vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ s částkou 64.100.000 Kč včetně DPH z toho 
předpokládané náklady na realizaci díla stavební části investice jsou 50.820.000 Kč vč. DPH 
(tj. 42.000.000 Kč bez DPH). 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, 
akce je dotačně podpořena MF ČR. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor investiční, odpovědná 
osoba Ing. Hanáková. Administraci veřejné zakázky provádí paní Renata Petrželová, která sestavila 
zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo, které OI připomínkovalo. OI doporučuje radě města 
schválit zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A - výzva a zadávací dokumentace 
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B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
C - příloha č. 4 - seznam poddodavatelů 
D - příloha č. 5 - závazný text smlouvy o dílo 
E - příloha č. 6 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 

 
Přijaté usnesení: 99/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na 

stavební práce s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy o dílo. 

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

20/1. „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa“ 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: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. arch. Petr Němec 
5. Mgr. Richard Mach 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Ladislav Herman 
3. Ing. Renata Havlová 
4. Mgr. Karina Kiesslingová 
5. Mgr. Petr Opletal 

 
Přijaté usnesení: 100/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. 
etapa“. 

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

21. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 27. 6. 2017 usnesením č. 1080/2017 schválilo nabytí nově 
vybudovaného vodovodního řadu DN 90 pro lokalitu společnosti Kuřimské průmyslové, s.r.o. 
 
1080/2017  
Zastupitelstvo města schvaluje úplatné nabytí části stavby vodovodního řadu vybudované v rámci 
výstavby lokality „Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ v délce 30,2 
m (dle situace) do majetku města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy se společností 
Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, se sídlem Chochola 1202/16, 624 00 Brno - Komín, IČ 29355010 
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a obchodní spol. Cooptel, stavební a.s., se sídlem Černovické nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, 
IČ 25560271, (vedlejším účastníkem - zhotovitelem) za cenu ve výši 100 Kč. 
 
V případě, že je vodovodní řad umístěn v pozemcích, které nevlastní město, je podmínkou k jeho 
převzetí zřízení věcného břemene za účelem umístění a provozování vodovodního řadu. Rozsah 
věcného břemene je vymezen Geometrickým plánem č. 3351-78/2017 - vizte příloha A. 
 
Z geometrického plánu vyplývá, že vodovodním řadem jsou dotčeny části níže uvedených pozemků: 
 

1) parc. č. 735/1 a 735/10 v k. ú. Kuřim jsou ve vlastnictví České republiky - příslušnost 
hospodařit s majetkem státu přísluší Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových 
(dále jen „ÚZSVM“). Kuřimská průmyslová, s.r.o. (dále i „investor“) s ÚZSVM uzavřela 
„Smlouvu o souhlasu s realizací stavebního záměru na pozemcích ve vlastnictví ČR-ÚZSVM“. 
V této smlouvě se investor mimo jiné zavázal požádat a následně uzavřít smlouvu o zřízení 
věcného břemene ve věci uložení vodovodního řadu do pozemků ve vlastnictví ÚZSVM. Svou 
povinnost požádat o zřízení věcného břemene investor splnil. ÚZSVM doposud na žádost 
nereagovalo. 

 
2) Parc. č. 2678 a 2699/1 v k. ú. Kuřim jsou ve vlastnictví Jihomoravského kraje, se sídlem 

Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 (dále i „JMK“). Investor uzavřel 
s Jihomoravským krajem „Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene“ č. OM 
78013 (vizte příloha B), ve které se mimo jiné zavázal požádat a následně uzavřít smlouvu 
o zřízení věcného břemene ve věci uložení a provozování vodovodního řadu do pozemků ve 
vlastnictví JMK. Svou povinnost požádat o zřízení věcného břemene investor splnil. Protože 
smlouva o zřízení věcného břemene bude uzavřena s městem Kuřim (jako vlastníkem 
vodovodního řadu) a budoucí smlouva byla uzavřena s Kuřimskou průmyslovou, s.r.o., 
požaduje JMK uzavření smlouvy o postoupení práv a převzetí povinností z budoucí smlouvy 
o zřízení věcného břemene. Tuto smlouvu předkládáme ke schválení v příloze C. Současně 
OMP doporučuje schválit věcné břemeno v rozsahu GP č. 3351-78/2017. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 250 Kč/bm délky 
vodovodního řadu bez DPH. 

 
3) Parc. č. 2698/7 v k. ú. Kuřim je ve vlastnictví Statutárního města Brna se sídlem 

Dominikánské náměstí 1, Brno, IČ 44992785. Investor předložil návrh smlouvy o zřízení 
věcného břemene, ve které je město Kuřim uvedeno jako oprávněný. OMP předkládá smlouvu 
o zřízení věcného břemene v příloze C a doporučuje schválit věcné břemeno spočívající 
v umístění a provozování vodovodního řadu v rozsahu dle GP č. 3351-78/2017. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 2.000 Kč bez 
DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

 
4) Parc. č. 2698/33 v k. ú. Kuřim je ve spoluvlastnictví id. ½ manželů Ing. Miroslava Kachlíka 

a Veroniky Kachlíkové, oba bytem xxxxxxxxxxxxx, Komín, Brno a id. ½ Bc. Petra Vencálka, 
bytem xxxxxxxxxxxx, Stránice, Brno. Rozsah věcného břemene je uveden v GP č. 3508-
149/2017 - díl A - viz příloha D. Na části pozemku pac. č. 2698/33 k. ú. Kuřim bude věcné 
břemeno zřízeno po vodoměrnou šachtu. Toto je na geometrickém plánu vyznačeno jako díl 
A. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Návrh smlouvy předkládá 
OMP v příloze E. Od vodoměrné šachty je rozvod vody realizován prostřednictvím vodovodní 
přípojky, která zůstane ve vlastnictví Kuřimské průmyslové, s.r.o. 

 
Částku představující úhradu za zřízení výše popsaných věcných břemen uhradí Kuřimská průmyslová, 
s.r.o. poskytnutím daru ve prospěch města Kuřim ve výši 18 500 Kč. 
 
OI s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - GP č. 3351-78_2017 

B - smlouva č. OM 78013 
C - smlouva o postoupení 
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D - smlouva 
E - GP č. 3508 -149_2017 
F - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 101/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o postoupení práv a povinností (dle 

přílohy C) ve věci zřízení věcného břemene vyplývajícího ze smlouvy Smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene č. OM 78013. uzavřené mezi 
Jihomoravským krajem se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 
a Ing. Miroslavem Kachlíkem, bytem xxxxxxxxxxxxx Brno. 

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

21/1. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 102/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 

jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
vodovodního řadu v části pozemků parc. č. 2678 a 2699/1 vše v k. ú. Kuřim, který 
vlastní Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Brno, IČ 70888337 
jako povinný z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3351-78/2017. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 
250 Kč/bm délky vodovodního řadu bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

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

21/2. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 103/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, 

jako oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
vodovodního řadu v části pozemku parc. č. 2698/7 v k. ú. Kuřim, který vlastní 
Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské náměstí 1, Brno, IČ 44992785, 
jako povinný z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3351-78/2017. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou náhradu ve výši 
2.000 Kč bez DPH. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 

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

21/3. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 104/2018 RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, jako 

oprávněného z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování 
vodovodního řadu v části pozemku parc. č. 2698/33 v k. ú. Kuřim, který je ve 
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spoluvlastnictví id. ½ manželů Ing. Miroslava Kachlíka a Veroniky Kachlíkové 
(SJM), oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Komín, Brno a id. ½ Bc. Petra Vencálka, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Stránice, Brno, jako povinných z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3508-149/2017 - díl A. Věcné břemeno bude zřízeno 
bezúplatně, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponesou povinní 
z věcného břemene. 

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

21/4. Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – 
zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 105/2018 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností Kuřimská 

průmyslová, s.r.o., se sídlem Chochola 1202/16, Brno, IČ 29355010, jejímž 
obsahem je přijetí daru ve výši 18.500 Kč. 

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

22. Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení 
věcného břemene – stavba dešťové kanalizace R7 – Díly za sv. 
Janem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s majetkoprávním vypořádáním páteřní stoky dešťové kanalizace R7 v lokalitě Díly za sv. 
Janem schválila RM dne 30. 10. 2013 usn. č. 670/2013 ve věci zřízení věcného břemene. 
 
670/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřimi, se sídlem Jungmannova 968, 
PSČ 664 34 Kuřim, IČ 00281964, jako 1. oprávněného a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, 
a.s., se sídlem Brno, Hybešova 254/16, PSČ 657 33, IČ 46347275, jako 2. oprávněného z věcného 
břemene ve věci „uložení a provozu dešťové kanalizace“ na pozemku parc. č. 2642/104 v k. ú. Kuřim 
v rozsahu dle GP číslo 2551 - 208/2009 ze dne 19. 11. 2009, který vlastní manželé Miloslav Šmerda 
a Alena Šmerdová, oba bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jako povinní z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 1.280 Kč. Náklady na jeho 
zřízení ponese město Kuřim. 
 
Manželé Šmerdovi přislíbili uzavření věcného břemene k dešťové kanalizaci, která je uložena mimo 
jiné i v pozemku parc. č. 2642/104 v k. ú. Kuřim, který je v jejich vlastnictví. Později však od svého 
záměru upustili. Vzhledem k tomu, že se Odboru majetkoprávnímu nepodařilo manž. Šmerdovi 
přesvědčit k uzavření smlouvy, doporučuje OMP schválené usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 106/2018 - RM ruší usnesení č. 670/2013 ze dne 30. 10. 2013 ve věci ve věci 

zřízení služebnosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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23. Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“. Výběrové 
řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 1242 000 
000 
 

Výzva k podání nabídky byla dne 25. 1. 2018 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 9. 2. 2018. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 7 firem. 
Byly podány celkem čtyři nabídky. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. 
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Vítězný uchazeč byl vyzván k doplnění své nabídky o prohlášení, že se podrobně seznámil 
s podmínkami výzvy a místem plnění, a že jsou mu dobře známy veškeré podmínky související 
s realizací předmětného díla.  
V jeho nabídce byly objeveny nesrovnalosti v součtech jednotlivých položek oceněného rozpočtu. 
Firma potvrdila svoji nabídkovou cenu. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán ve Zprávě 
o posouzení. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Roman Lébl, xxxxx, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 207.700 Kč bez DPH (tj. 251.317 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C – smlouva o dílo 
 

Přijaté usnesení: 107/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér 
kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností Roman Lébl, xxxxxx, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 207.700 Kč bez DPH (tj. 
251.317 Kč vč. DPH). 

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

24. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 1/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
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dokumentací, kterou zpracovala společnost 7points, s.r.o., architektonická kancelář Archlive, 
v 07/2017. 
 
Zahájení akce se předpokládá 2. 7. 2018. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 6. 8. 2018. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.700.000 Kč vč. DPH. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena musí být platná 
nejméně do konce lhůty plnění. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky MŠ 
 
Přijaté usnesení: 108/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ a dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

24/1. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – VŘ komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 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. PaedDr. David Holman  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Alena Matějíčková   2. Mgr. Ladislav Ambrož 
3. Mgr. Lenka Slámová 3. Mgr. Petra Vysloužilová 
4. Ing. Olga Hanáková 4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Ing. Rostislav Hanák  5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 109/2018 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 

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

25. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská Sportovní hala Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 

Změny související s tímto dodatkem č. 5 budou následující: 



 
 

 

20 

- zbudování dvou provizorních retenčních objektů, které pojmou dešťovou vodu z půdorysu 
střechy haly, 

- prostup přes vnější zeď z důvodu budoucí možnosti napojení haly k nově vybudovanému rozvodu 
studniční vody ze studny fotbalového hřiště, 

- zalití části dešťové kanalizace odvodňující starou cestu z důvodu nedostatečného rozestupu 
souběžných rozvodů nově vyprojektovaného plynovodu a kanalizace, 

- elektro požadavky vznesené budoucími uživateli a trenéry sportovní haly, 
- expanzní nádoba. 

 
Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření 
rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 

Vícepráce  559 327,62 Kč bez DPH 
Méněpráce  17.376,30 Kč bez DPH 

 
Návrh nově sjednaná cena 
     Dodatek č. 5   

Cena celkem bez DPH  ........................  541.951,32 Kč 

DPH 21% ............................................... 113.809,78 Kč 

Cena celkem vč. DPH  .......................... 665.761,10 Kč 

 
V dodatku č. 5 také měníme znění článku 5.7. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich odkazování, 
odst. 5.7.2 a nově zní takto: 
 
5.7.2 Zhotovitel je povinen stanovit cenu Víceprací nebo Méněprací nejvýše podle hodnot 

jednotkových cen uvedených v Položkových rozpočtech a pokud Vícepráce v Položkových 
rozpočtech obsaženy nejsou pak nejvýše podle cenové soustavy RTS nebo ÚRS, definované 
pro to období, ve kterém byly Vícepráce zjištěny. 

 
Přílohy: A - dodatek č. 5 k SoD 2016D0076 
 
Přijaté usnesení: 110/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0076 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, jehož předmětem je 
navýšení ceny díla o 655 761,10 Kč vč. DPH a změna odstavce 5.7.2 z důvodu dle 
zápisu. 

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

26. Žádost o schválení nové otevírací doby Městské knihovny Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Vedoucí Městské knihovny Kuřim navrhuje RM rozšíření otevírací doby dětského oddělení ze 
stávajících 17h/týdně na 30h/týdně, čímž by došlo ke sjednocení otevírací doby s oddělením pro 
dospělé. Dětské oddělení personálně doplní zaměstnankyně Jitka Zavřelová, jejíž pracovní úvazek je 
od 1. 2. 2018 rozdělen na ½ úvazku pro knihovnu pro dětské oddělení a na ½ úvazku pro region 
(schváleno RM 17. 1. 2018). 
 
Návrh sjednocené otevírací doby platný pro celou knihovnu od 1. 3. 2018: 
Pondělí  9 - 12  13 - 18 
Úterý   13 - 19 
Středa  9 - 12  13 - 18 
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Čtvrtek  zavřeno 
Pátek  9 - 12  13 - 18 
 
Původní otevírací doba knihovny - dospělé a dětské oddělení: 
  Dospělí         Děti a mládež 
Pondělí  9 - 12  13 - 18   Pondělí  12 - 17 
Úterý   13 - 19     Úterý  zavřeno 
Středa  9 - 12  13 - 18   Středa  9 - 11  12 - 17 
Čtvrtek  zavřeno    Čtvrtek  zavřeno 
Pátek  9 - 12  13 - 18   Pátek  12 – 17 
 
Přijaté usnesení: 111/2018 - RM schvaluje rozšíření otevírací doby dětského oddělení a novou 

otevírací dobu jednotnou pro celou Městskou knihovnu Kuřim s platností od 1. 3. 
2018. 

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

27. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí 
o provedení hlediště v malém sále 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Při provádění bouracích prací v budoucím malém sále byla nalezena pod budoucí projekční kabinou 
prohlubeň do úrovně -1,89m zasypaná stavební sutí, nad kterou byla zhotovena ocelová konstrukce 
s trapézovým plechem a nadbetonovanou deskou a podlahou. Projektová dokumentace, byla 
zpracovaná na základě výkresové dokumentace původního stavu, která však nebyla kompletní 
a místy neodpovídá skutečnému stavu zjištěnému při provádění stavby. 
V případě malého sálu počítala prováděcí projektová dokumentace s prohloubením hlediště pod 
úroveň stávající podlahové konstrukce a s následným vybetonováním jednotlivých pevných stupňů 
hlediště na rostlém terénu. Po zjištění prohlubně by však bylo zpětné zasypávání prostoru zeminou, 
její hutnění a vytváření betonových stupňů neekonomické, stavebně nelogické a vzniklé vibrace od 
hutnění by byly staticky nepřípustné. 
 
V rámci písemných požadavků provozovatele „Plánované využití kinosálu v Kulturním domě“, byl 
v 10/2017 zaslán panem Brabcem požadavek na možnost vytvoření rovné podlahové plochy 
odejmutím první řady sedadel hlediště. To by však nebylo možné při původně projektovaném hledišti 
z pevných betonových stupňů. 
 
Návrh řešení 
Obě níže popsané varianty vyžadují provedení základních stavebních úprav, které jsou společné pro 
obě varianty. Jedná se o vytvoření podlahové konstrukce na spodní úrovni prohlubně, zhotovení 
podkladního betonu a následné zhotovení skladby podlahy. Dále pak vytvoření ocelové konstrukce 
pro projekční kabinu a jeviště. 
 
Vlastní hlediště je pak možné vytvořit buď pevnou ocelovou konstrukcí - var. a), nebo se nabízí využít 
nově vzniklých skutečností na stavbě a zvolit technologii posuvného hlediště - var. b). 
 
a) Varianta - pevné hlediště 
Hlediště bude vytvořeno pevnou ocelovou konstrukcí bez možnosti posunu. Navíc by zde nebyl splněn 
požadavek na odnímatelné první řady a vytvoření volného prostoru pod jevištěm. Další nevýhodou by 
byl vznik nevyužitelného obestavěného prostoru v řádech desítek metrů krychlových. Cenu pevného 
hlediště bude možné stanovit generálním dodavatelem stavby až na základě podrobného statického 
návrhu konstrukce. Projekční odhad ceny varianty a) činí 0,9 mil Kč bez DPH. Součástí ceny pevného 
hlediště však není vybavení sedadly, které budou až součástí dodávky interiéru, a jejichž cena je 
odhadována na cca 0,8 mil. Kč bez DPH. Pro účely srovnání cen obou variant by bylo proto nutné 
počítat s cenou za pevné hlediště 1,7 mil. Kč bez DPH. 
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b) Varianta - posuvné hlediště 
Tímto řešením by bylo možné zajistit vhodné hlediště pro kinoprojekci. Jeho částečným zasunutím by 
bylo možné vytvořit prostor pod jevištěm se současným zajištěním plnohodnotného využití zbylých řad 
hlediště, případně úplným zasunutím elevace vytvořit sál s rovnou podlahovou plochou s variabilním 
využitím. Součástí dodávky posuvného hlediště jsou i sklopná sedadla. 
Projekční odhad ceny posuvného hlediště činí 2,4 mil. Kč bez DPH. 
 
Jednotlivé popsané varianty hlediště jsou znázorněny v příloze. 
 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI radu města o schválení jedné 
z výše uvedených variant řešení. Smluvní záležitosti budou řešeny následně souhrnným dodatkem ke 
smlouvě o dílo. 
 
Přílohy: A – znázornění variant 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:10 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – je pro variantu b) tzn. pro posuvnou elevaci. 
 
Přijaté usnesení: 112/2018 - RM schvaluje provedení posuvného hlediště v malém sále 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. 

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

28. Schválení dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládám Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy 
o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002). 
Tímto dodatkem se zvyšuje nájemné za vodárenskou infrastrukturu za rok 2017 o 200.000 Kč.  
 
Přílohy: A - dodatek č. 74 
 
Přijaté usnesení: 113/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým se zvyšuje nájemné za vodárenskou infrastrukturu 
o 200.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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9. Zápis komise stavební dne 19. 2. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 19. 2. 2018 proběhlo jednání Komise stavební Rady města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 
1. Možnosti parkování na ul. Bezručova v Kuřimi 
2. Přístavba automyčky, pozemky parc. č. 2716/13 a 2716/14 v k. ú. Kuřim 
3. Pergola v dvorní části pozemku parc. č. 266 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba RD na ulici Dr. Vališe, pozemek parc. č. 1209/1 v k. ú. Kuřim 
5. Přístavba skladu zahradních potřeb u RD č. p. 254/50 v ul. Podhoří v Kuřimi 
6. Rekonstrukce RD Na Zahrádkách č. p. 772/16 v Kuřimi 
7. Různé - Záměr novostavby polyfunkčních objektů na pozemku par. č. 2731/12 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – radní schvalují žádost. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje rozhodnutí komise: 
D. Holman – byl by pro schválení. Na dodržení uliční čáry by netrval. 
PRO: 3, zdržel se: 1 (D. Holman). 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje rozhodnutí komise: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje realizaci s podmínkou: 
S. Bartoš – podmínkou by mělo být napojení inženýrských sítí do stávajících přípojek. 
D. Sukalovský – pro přípojky inženýrských sítí budou využity stávající (společné) přípojky. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 114/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 19. 2. 

2018 v bodech 1, 3 a 7 a schvaluje body 2, 4, 5, dle zápisu. RM schvaluje bod 6 
s podmínkou napojení inženýrských sítí do stávajících přípojek. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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11. Revize dešťové kanalizace za TOS a R7 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Dešťová kanalizace za TOS: 
Město Kuřim má záměr za areálem bývalé továrny obráběcích strojů (dále jen „TOS“) přebírat 
pozemky do svého vlastnictví od České republiky - státního pozemkového úřadu za účelem 
vybudování staveb odpadového hospodářství, pro technické služby a staveb pro skladování. V těchto 
místech byla nalezena kanalizace (vedoucí podél účelové komunikace), s největší pravděpodobností 
dešťová, ústící do areálové dešťové kanalizace TOS. Někteří se domnívají, že výše uvedená 
kanalizace svádí spodní vody z válečných bunkrů. 
Kanalizace je zcela zanešena hlínou a odpadky. Tři úseky kanalizace, těsně před zaústěním do areálu 
TOS, byly v lednu 2018 na náklady města Kuřimi vyčištěny a zrevidovány, jsou v dobrém stavebním 
stavu. 
Ve vzdálenosti cca 300m, proti směru toku od vyčištěného úseku, se nachází objekt určený 
k podnikání. Z tohoto objektu do výše uvedené kanalizace jsou nejspíše nelegálně odváděny 
i splaškové vody. Kanalizace se postupem let zcela ucpala, nyní podnikateli odpadní vody neodtékají. 
Vzhledem k tomu, že kanalizace není pravděpodobně ve vlastnictví města Kuřimi, není znám její 
skutečný účel, trasa a stav, žádá odbor investiční Radu města Kuřimi o zvážení možnosti schválit 
vyčištění kanalizace a následně provést její revizi. Předběžné náklady, určené propočtem při zanešení 
dešťové kanalizace do 90%, se pohybují ve výši 250.000 Kč. 
Částka na revizi kanalizace za TOS v úseku dlouhém cca 300m bude čerpána z ORG 1 271 000 000 
„Kanalizace - opravy“. 
 
Díly za svatým Jánem - páteřní stoka R7: 
Společnost Moravská stavební - Invest a.s., jakožto vlastník stavby dešťové kanalizace v lokalitě Díly 
za Sv. Jánem - I. a II. etapa, (páteřní stoky R7 včetně jejích větví), požádala město Kuřim (dále jen 
„město“) o převzetí celé dešťové stoky R7 do majetku města. 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 14. 12. 2004, usnesením č. 1227/04, schválilo 
a uzavřením kupní smlouvy č. 191/2006 město převzalo boční větve páteřní stoky R7 včetně retenční 
nádrže v ul. Červenáčkova. 
Páteřní stoka R7 zůstala ve vlastnictví společnosti Moravská stavební - Invest, a.s., jelikož vlastní 
těleso kanalizace včetně ochranných pásem se nachází na pozemcích především soukromých 
vlastníků a nijak není zajištěn vstup vlastníka kanalizace na pozemky za účelem opravy, údržby či 
provozování této kanalizace. V ochranných pásmech kanalizace jsou vybudovány např. ploty, zídky, 
zahradní vybavení apod., s největší pravděpodobností z toho důvodu, že vlastníci pozemků 
o existenci kanalizace nebo jejích ochranných pásem ve svých pozemcích nevěděli. 
V roce 2010 společnost Moravská stavební - Invest a.s., jakožto vlastník části stavby dešťové 
kanalizace, páteřní stoky R7 (dále jen „R7), znovu požádala město Kuřim o převzetí této stoky do 
majetku města. 
Město do jednání vstoupilo z toho důvodu, že je vlastníkem všech bočních větví dešťové kanalizace 
a tyto nemůže předat společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (dále jen „BVK“) do 
provozování, jelikož není provozována páteřní stoka a společnost Moravská stavební - Invest, a.s. 
zase není schopna provozování této stoky ze strany BVK zajistit, jelikož vlastníci pozemků dotčených 
stavbou nebo i ochranným pásmem kanalizace se společností Moravská stavební - Invest, a.s. 
a městem odmítali jednat. 
Jako jediné řešení této situace se jevilo převedení páteřní kanalizační stoky R7 do režimu kanalizace 
pro veřejnou potřebu, tedy do režimu kanalizace, která je zřízena a provozována ve veřejném zájmu 
a tudíž je provozována ve smyslu zákona č.274/2001 Sb. Provozování kanalizace v režimu tohoto 
zákona mimo jiné znamená, že: 
„§ 7 - Vlastník vodovodu nebo kanalizace za účelem udržování vodovodu nebo kanalizace v dobrém 
stavebním stavu a provozovatel za účelem plnění povinností spojených s provozováním vodovodu 
nebo kanalizace jsou oprávněni vstupovat na cizí pozemky nebo stavby, na nichž nebo pod nimiž se 
vodovod nebo kanalizace nachází.“ 
K převedení stavby dešťové kanalizace R7 do režimu kanalizace pro veřejnou potřebu je oprávněn 
příslušný vodoprávní úřad. Tento úřad však podmiňoval provedení tohoto kroku uzavřením smlouvy 
kupní nebo budoucí kupní smlouvy, jejímž předmětem je převedení kanalizace do majetku města. 



 
 

 

25 

Zástupci města zpracovali potřebný materiál a Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 
14. 12. 2010, usnesením č. 1153/10, uzavření budoucí kupní smlouvy schválilo a uzavřením této 
smlouvy č. 2011/B/0014 se město k převzetí páteřní stoky R7 zavázalo. 
Páteřní stoka není ve vlastnictví města Kuřimi, odbor investiční nemá žádné podklady a společnost 
Moravská stavební - Invest, a.s. zatím žádné podklady nedohledala. Pro převzetí je potřeba znát 
stavební stav kanalizace. 
Vzhledem k výše uvedenému žádá odbor investiční Radu města Kuřimi o zvážení možnosti schválit 
vyčištění páteřní stoky R7 a následně provést její revizi. Předběžné náklady, určené propočtem při 
zanešení dešťové kanalizace do 10%, se pohybují ve výši cca 60.000 Kč. Částka na revizi dešťové 
kanalizace v lokalitě Díly za Sv. Jánem bude čerpána z ORG 1 271 000 000 „Kanalizace - opravy“. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Holman – ze svého návrhu vyjímá úsek za TOS. 
D. Sukalovský – hrozí nějaké nebezpečí z prodlení? 
S. Bartoš – ne. 
 
Přijaté usnesení: 115/2018 - RM schvaluje vyčištění a TV monitoring páteřní dešťové kanalizace 

„R7“ DN 400, 500, 600 BEO v lokalitě Díly za Sv. Jánem v úseku dlouhém cca 410 
m ve výši 60.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:57 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 2. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 2. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokoly 
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3 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 3A - výzva k podání nabídky 
 3B - návrh členů komise a náhradníků 
4 Wellness Kuřim - Oprava brouzdaliště - schválení dodavatele 
 4A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 4B - návrh SOD podepsaný dodavatelem 
5 Pořízení stavebního rozvaděče pro dočasné připojení bývalé kotelny k odběru 

elektrické energie 
 5A - připojení rozvaděče 
6 Veřejné osvětlení - pořízení projektové dokumentace pro ul. Legionářská, ul. Úvoz, ul. 

Pod Zárubou 
7 Výběrové řízení "Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2018" 
 7A - výzva k podání nabídky 

7B - návrh SOD 
8 Stavební úpravy RD, Červenáčkova č. p. 1675, Kuřim - doplnění podkladů 
 8A - situace 
 8B - doplnění informací - parkování v klidu 
9 Zápis komise stavební dne 19. 2. 2018 
 9A - zápis komise stavební 19. 2. 2018 
10 Prodloužení smlouvy o užívání objektu vodojemu  
 10A - návrh dodatku č. 2 
11 Revize dešťové kanalizace za TOS a R7 
 11A - situace TOS 
 11B - situace R7 
12 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2017 
 12A - výsledek hospodaření 
12/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2017 
13 Zpráva o vyřizování stížností a petic za rok 2017 
14 Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce ZŠ Tyršova 
 14A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 
14/1 Schválení termínu a místa konání zápisu k povinné školní docházce ZŠ Jungmannova 
 14/1A - žádost o schválení termínu a místa zápisu 
15 Schválení termínu a místa konání podávání žádostí o přijetí k předškolnímu vzdělávání 

MŠ Zborovská 
 15A - žádost o schválení termínu zápisu 2018 
16 Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 MŠ 

Zborovská 
 16A - kritéria přijímání 2018-19 
17 Povolení výjimky z počtu dětí pro školní rok 2018/2019 MŠ Zborovská 
 17A - žádost o povolení vyjímky z počtu dětí 2018 
18 Souhlas s přerušením provozu MŠ Zborovská 
 18A - žádost o souhlas s přerušením provozu, prázdniny 2018 
19 Souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 19A - žádost o čerpání FI - stavební úpravy - revitalizace předprostoru MŠ Komenského 
20 Zahájení zadávacího řízení „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
 20A - výzva a zadávací dokumentace 
 20B - příloha č. 1 - krycí list nabídky 
 20C - příloha č. 4 - seznam poddodavatelů 
 20D - příloha č. 5 - závazný text smlouvy o dílo 
 20E - příloha č. 6 - čestné prohlášení - splnění kvalifikace 
20/1 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - návrh 

členů a náhradníků hodnotící komise 
21 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
 21A - GP č. 3351-78_2017 
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 21B - Smlouva č. OM 78013 
 21C - Smlouva o postoupení 
 21D - Smlouva 
 21E - GP č. 3508 -149_2017 
 21F - Smlouva 
21/1 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
21/2 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
21/3 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
21/4 Vodovodní řad vybudovaný Kuřimskou průmyslovou, s.r.o. – zřízení věcného břemene 
22 Město Kuřim a Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., zřízení věcného břemene – stavba 

dešťové kanalizace R7 – Díly za sv. Janem  
23 Interiér kanceláří č. 305 - 307 radnice Kuřim - vyhodnocení 
 23A - protokol o otevírání obálek 
 23B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 23C - smlouva o dílo 
24 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zahájení VŘ 
 A - výzva k podání nabídky MŠ 
24/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského – VŘ komise 
25 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 5 
 25A - Dodatek č5 k SoD 2016D0076 
26 Žádost o schválení nové otevírací doby Městské knihovny Kuřim 
27 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o provedení hlediště v malém 

sále 
 27A - situace 
28 Schválení dodatku č. 74 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 28A - dodatek č. 74 


