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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 9/2018 konané dne 28. 3. 2018 
 
Přítomni: 

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

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:21 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 3. 2018 

2 Ing. Miroslav Řiháček - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 

2/1 Ing. Radek Řiháček - žádost o pronájem pozemku 

3 Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí – dohoda o narovnání 

4 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPIC Kuřim ZŠ Jungmannova, dopravní řešení“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, 
TS, NNk, 8. etapa“ 

6 Zápis z jednání komise dopravy 

7 Jiří Coural, Lelekovice – příkazní smlouva – odtahy či přemísťování vozidel 

8 Zápis komise stavební ze dne 21. 3. 2018 

9 „Oprava areálové kanalizace Wellness“ - zahájení VŘ 

10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

11 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 

12 „Park Havlíčkova“ 

13 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 3. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Všechna usnesení s termínem plnění ke dni 21. 3. 2018 jsou splněna. 
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Přijaté usnesení: 134/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 3. 
2018. 

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

2. Ing. Miroslav Řiháček - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 20. 8. 2007 s Ing. Miroslavem Řiháčkem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
639 00 Brno a Kateřinou Řiháčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 639 00 Brno Nájemní 
smlouvu č. 126/2007 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 30. 4. 2008 ve věci nájmu části pozemku parc. 
č. 2785/1 v k. ú. Kuřim. Nájemné bylo stanoveno částkou 76 Kč/rok a je každoročně valorizováno. 
 
Ing. Miroslav Řiháček dne 26. 2. 2018 požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodu. Důvodem je 
prodej rodinného domu, k němuž sloužil předmětný pozemek jako část okrasné zahrady. 
 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP nájemní smlouvu s Ing. Miroslavem Řiháčkem ukončit 
dohodou ke dni 30. 4. 2018. Dohoda o ukončení nájemní smlouvy je předložena v příloze. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení NS 

B – situace 
 
Přijaté usnesení: 135/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 126/2007 v platném znění, 

jejímž předmětem je nájem části pozemku parc. č. 2785/1 v k. ú. Kuřim, o výměře 
38 m², uzavřené s Ing. Miroslavem Řiháčkem, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
639 00 Brno a Kateřinou Řiháčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 639 00 Brno, 
dohodou ke dni 30. 4. 2018. 

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

2/1. Ing. Radek Řiháček - žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Ing. Radek Řiháček, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 616 00 Brno požádal město Kuřim o pronájem části 
pozemku parc. č. 2785/1 v k. ú. Kuřim o výměře 38 m² za účelem užívání jako okrasná zahrada. 
Jedná se o část pozemku od hrany jeho pozemků k plotu školního hřiště u ZŠ Jungmannova - vizte 
situace, který měl doposud v nájmu žadatelův bratr, Ing. Miroslav Řiháček, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxx 639 00 Brno a od kterého odkoupil rodinný dům, k němuž předmětný pozemek sloužil jako část 
okrasné zahrady. Nájemné předmětného pozemku bude každoročně valorizováno a nájemné pro rok 
2018 bude stanoveno částkou ve výši 94 Kč/rok. 
Na základě výše uvedeného doporučuje OMP schválit záměr na pronájem části předmětného 
pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 136/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 2785/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 38 m² Ing. Radku Řiháčkovi, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
639 00 Brno, za účelem užívání jako okrasná zahrada, na dobu neurčitou od 1. 5. 
2018 za nájemné ve výši 94 Kč/rok. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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3. Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí – dohoda 
o narovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim dne 22. 2. 2018 uzavřelo se slečnou Violou Orjabincovou, bytem xxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, (dále jen „nájemce“), nájemní smlouvu č. 5/2018, jejímž předmětem byl pronájem sálu 
v Kulturním domě v Kuřimi - Podlesí, č. p. 147 (dále jen “sál“) na dobu určitou - pátek 23. 2. 2018 za 
účelem konání soukromé akce nájemce.  
Během akce došlo konáním nájemce a jeho hostů ke značnému poškození dvou stolů na stolní tenis 
(dále jen „stoly“), které se nacházejí v sále. Stoly jsou ve stavu, který zcela znemožňuje jejich další 
použití ke hře stolního tenisu. 
OMP má k dispozici čestné prohlášení svědků události a fotodokumentaci stolů před a po poškození. 
 
Vzhledem k tomu, že stoly jsou majetkem spolku Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí, se 
sídlem Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, (dále jen „spolek“), vyzval spolek město k úhradě škody, která 
mu vznikla v důsledku konání nájemce.  
S předsedou spolku Ing. Alešem Sikorou bylo dohodnuto, že škoda, která spolku zničením stolů 
vznikla, bude uhrazena formou finanční náhrady ve výši 5.000 Kč. 
Cena jednoho srovnatelného použitého stolu se na internetu pohybuje kolem 2.900 Kč (např. 
sbazar.cz). 
Částka 5.000 Kč dle dohody o narovnání bude vyplacena z ORG 9005 000 000. 
K úhradě škody, která městu vznikne vyplacením náhrady škody, bude použita vratná záloha ve výši 
5.000 Kč, kterou složil nájemce v souladu s nájemní smlouvou před konáním akce na pokladně města 
a která nebyla nájemci zpět vyplacena. 
 
Přílohy: A - dohoda o narovnání - TJ Slovan 
 
Přijaté usnesení: 137/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o narovnání č. 2018/D/0038 se spolkem 

Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí, se sídlem Kuřim - Podlesí, 
IČ 49461419, jejímž předmětem je náhrada škody ve výši 5.000 Kč. 

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

4. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPIC Kuřim ZŠ Jungmannova, dopravní 
řešení“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - 
dopravní řešení (investor - město Kuřim) bude provedena přeložka podzemního a nadzemního 
komunikačního vedení. Vlastník komunikačního vedení - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., 
požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v nové trase na pozemcích, které jsou ve vlastnictví 
města Kuřimi a to parc. č. 1454, 1452/1, 1448, 1451/1, 1451/2 a 1451/3 vše v k. ú. Kuřim - vizte 
příloha A. 
 
Na základě výše uvedeného OMP a OI uzavření smlouvy doporučuje. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 300 Kč 
bez DPH (investorem stavby je město Kuřim). 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 B. 
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Přílohy: A - situace 
B - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 138/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemcích 
města Kuřimi parc. č. 1454, 1452/1, 1448, 1451/1, 1451/2 a 1451/3 vše v k. ú. 
a obci Kuřim. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 300 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese investor - město Kuřim. Do 
doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, TS, NNk, 8. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
PK Elektro s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, TS, NNk, 8. etapa“ - vizte př. A. 
Jedná se o zřízení nové distribuční sítě v lokalitě Díly za sv. Janem. Délka nového kabelového vedení 
v pozemcích města činí 283 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. 
č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4 a 4969 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha B, B1. Z tohoto 
důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4 
a 4969 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 
20.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je v souladu s dohodou - za každých započatých 200 
m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
B1 - situace 
C – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 139/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4 a 4969 
vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
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6. Zápis z jednání komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z jednání komise dopravy dne 12. 3. 2018. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 schvaluje:  
pro:3. 
 
Bod č. 2 schvaluje 
pro: 3 
 
Bod č. 3 schvaluje 
pro:3 
 
Bod č. 4 schvaluje 
pro: 3 
 
Bod č. 5 bere na vědomí 
pro: 3.  
 
Bod č. 6 schvaluje 
pro: 3 
 
Přijaté usnesení: 140/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 3. 2018 

v bodě 5 a schvaluje body 1, 2, 3, 4 a 6, dle zápisu v příloze. 

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

7. Jiří Coural, Lelekovice – příkazní smlouva – odtahy či 
přemísťování vozidel 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dle požadavku tajemníka úřadu byli osloveni tři provozovatelé odtahové služby na zajištění odtahu či 
přemísťování vozidel v Kuřimi z místa jejich nezákonného či nevhodného umístění. Nejvýhodnější je 
nabídka pana Jiřího Courala, se sídlem Hlavní 444/5, 664 31 Lelekovice, IČ 05014891, který požaduje 
za odtah vozidla na určené místo v Kuřimi odměnu ve výši 600 Kč (není plátce DPH). 
V současné době provádí odtah vozidel soukromá osoba na základě objednávky. 
 
Dle zkušeností inspektorů veřejného pořádku v Kuřimi a informací z Městského úřadu Tišnov dojde 
v průběhu roku k odtahu cca 10 vozidel. 
KÚ předkládá RM ke schválení příkazní smlouvu, na základě které bude příkazník přemísťovat 
nezákonně či nevhodně umístěné vozidlo. Příkazník přemístí vozidlo na část pozemku parc. 
č. 2971/28, ostatní plocha, manipulační plocha, který je ve vlastnictví společnosti HEIM Trade SE, se 
sídlem Vídeňská 264/120b, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 26970805. Užívání tohoto pozemku bude se 
společností HEIM Trade SE řešeno samostatnou smlouvou. 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva – odtahy 
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Diskuze: 
D. Holman – žádá tajemníka, aby OMP připravili další příkazní smlouvu na odtahy vozidel během 
blokového čištění včetně všech zákonných podmínek. 
 
Přijaté usnesení: 141/2018 - RM schvaluje uzavření příkazní smlouvy s panem Jiřím Couralem, se 

sídlem Hlavní 444/5, 664 31 Lelekovice, IČ 05014891, jejímž předmětem je odtah 
a přemisťování vozidel v Kuřimi z místa jejich nezákonného či nevhodného 
umístění. 

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

8. Zápis komise stavební ze dne 21. 3. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 21. 3. 2018 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Stavební úpravy RD na ul. Jánská č. p. 161/14 v Kuřimi 
2. Stavební úpravy RD na ul. Červenáčkova č. p. 1674 v Kuřimi 
3. Novostavba polyfunkčních objektů na pozemku par. č. 2731/12 v k. ú. Kuřim 
4. Novostavba haly, pozemek parc. č. 2971/1 v k. ú. Kuřim 
5. Novostavba RD na ul. Dlouhá, pozemek parc. č. 2642/722 v k. ú. Kuřim 
6. Klub seniorů Kuřim 
7. Přestupní terminál Kuřim 
8. Různé - ELSTAV KUŘIM - skladová hala, pozemek parc. č. 2716/13 v k.ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
 
Bod č. 1 schvaluje 
pro: 3 
 
Bod č. 2 schvaluje 
pro: 3 
 
Bod č. 3 bere na vědomí 
pro: 3 
 
Bod č. 4 schvaluje 
pro: 3 
 
Bod č. 5 bere na vědomí 
pro: 3 
 
Bod č. 6 bere na vědomí 
pro: 3 
 
Bod č. 7 bere na vědomí 
pro: 3 
 
Bod č. 8 bere na vědomí 
pro:3 
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Přijaté usnesení: 142/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 21. 3. 
2018 v bodech 3, 5, 6, 7 a 8 a schvaluje body 1, 2 a 4, dle zápisu v příloze. 

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

9. „Oprava areálové kanalizace Wellness“ - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava areálové kanalizace Wellness“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce do 1 700 000,-
 Kč včetně DPH v areálu Wellness.  
 
Předmětem opravy jsou tyto stavební práce: 
 

· oprava stávajících betonových šachet, celkem 7 ks, hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m; 
· provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na kanalizaci 

DN 400 ŽB, v celkové délce 58,71 m, v hl. od 2,5 m do hl. 3,2 m, a to bezvýkopovou 
technologií - inverzně vtahovanou vložkou; 

· Provedení a obstarání veškerých prací nutných k odstranění lokálních poruch na 
kanalizaci DN 400 PVC, DN 400 kamenina, DN 300 PVC, v celkové délce 69 m, v hl. od 2,0 
m do hl. 3,2 m, a to bezvýkopovou technologií robotem; 

· Prohlídka celého opraveného úseku v délce 121,71 m televizní kamerou (úseku opraveného 
robotem, tak i vyvložkovaného + úseků, které jsou dotčeny opravou), dokladující úplnost 
a kvalitu provedeného díla a geodetické zaměření úseku. 

 
Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky za 
stavební práce je stanovena do 1.700.000 Kč včetně DPH. Částka bude čerpána z ORG 1 354 000 
000 „Dopravní řešení sportovní areál“. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 
výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S2/2018/RM, o zakázkách města.  
 
Dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnoticí komise.  
 
Návrh členů hodnoticí komise:   Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman    1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Ing. Renata Havlová     2. Stanislav Bartoš 
3. Mgr. Ladislav Ambrož   3. Ing. Miloš Kotek 
4. Mgr. Dagmar Montagová   4. Ing. Moris Réman 
5. Ing. Pavla Kubová     5. Radka Svobodová 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky wellness 
 
Diskuse: 
D. Holman – místo paní Montagové navrhuji členem hodnoticí komise pana Hermana a náhradníkem 
komise bude paní Montagová místo pana Rémana. 
 
Přijaté usnesení: 143/2018 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava areálové kanalizace Wellness“, dále schvaluje znění výzvy 
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k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle 
návrhu se změnou. 

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

10. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2018. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby za plnění závazku 
veřejné služby, o jejímž poskytnutí rozhoduje kraj v souladu s ustanovením § 101a zákona 
č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem 
č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 6. zasedání dne 22. 6. 2017 usnesením 
č. 512/17/Z6. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, s názvem Pečovatelská služba, dům 
s pečovatelskou službou, ID 6989675 ve výši 2.886.700 Kč. 
Finanční podpora bude vyplacena na účet zřizovatele tj. Města Kuřim ve dvou splátkách a to v částce 
1.666.020 Kč a 1.110.680 Kč. První splátka bude vyplacena do 30 kalendářních dnů od podpisu 
smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum sociálních služeb Kuřim.  
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 144/2018 - RM souhlasí s podpisem smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb určené pro Centrum sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 na poskytování pečovatelské služby 
pro rok 2018 ve výši 2.776.700 Kč. 

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

11. „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Vzhledem k tomu, že ve směrnici Rady města Kuřimi S2/2018/RM o zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu ve čl. 2, odst. 1 byl zvýšen finanční limit č. II ze 100 tis. + DPH na 200 tis. Kč + DPH, 
doporučuje OI provést úpravu i ve článku č. 8 téže směrnice, kterým tzv. odlišné postupy dosud 
nebylo možné uplatnit u zakázek malého rozsahu limitu č. 1 a č. 2. Předkladatel navrhuje zrušit toto 
omezení pro limit č. 2, a to takto:  
 
Návrh nového znění čl. 8, odst. 3, bod a): 
čl. 8 Odlišné postupy 
odst. 3 / Odlišný než touto směrnicí stanovený postup zadání a vyhodnocení veřejné zakázky malého 
rozsahu je možný: 
a. pokud se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejichž předmětem je plnění týkající se 
práv duševního vlastnictví, jako jsou například služby právní a poradenské, služby 
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architektů, projektantů, umělecká díla a vystoupení, služby kreativních agentur (grafické návrhy, 
kreativní texty apod.), a současně se nejedná o veřejné zakázky 
malého rozsahu v limitu I a II.  
 
Přílohy: A - Interní směrnice RM Kuřimi o zadávání VZ návrh 
 
Přijaté usnesení: 145/2018 - RM schvaluje interní směrnici Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM 

(„Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“) s účinností od 28. 3. 2018 ve 
znění dle zápisu. 

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

12. „Park Havlíčkova“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Ve věci zpracování projektové dokumentace na akci „Park Havlíčkova“ byla vedena jednání  
s Ing. Evou Wagnerovou o předběžné ceně, která byla dohodnuta po několika vzájemných schůzkách 
v cenové nabídce takto: 
 
Zpracování PD ve stupni DUR/DSP včetně inž. činnosti a geodetického zaměření 64.712,- 
Zpracování PD ve stupni DVZ/DPS včetně výkazu výměr    37.478,- 
Celkem bez DPH         102.190,- 
Celkem s DPH          123.649,90 
 
S ohledem na výše uvedené navrhujeme schválit odlišný postup dle směrnice Rady města Kuřimi 
S2/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, čl. 8, odst. 3. pro: 
pořízení projektu v rozsahu cenové nabídky na akci „Park Havlíčkova“. 
Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - nabídka projektových prací 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 146/2018 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 

Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace k akci „Park Havlíčkova“ a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo na projektovou dokumentaci, zhotovitel Ing. Eva Wagnerová, Tomešova 1, 
Brno, IČ 14670925 za cenu 123.649,90 Kč včetně DPH. 

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

12/1. Herní prvky Park Havlíčkova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky: „Park Havlíčkova - herní prvky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:IV-OI-2018-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM navrhuji vypsání VŘ na dodavatele 
herních prvků dětského hřiště. Cena nepřesáhne 1,6 mil Kč s DPH. 
 
Pozn. návrh složení hodnotící komise bude předložen do schůze Rady města před termínem 
odevzdání nabídek. 
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Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - smlouva o dílo 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:20 hod p. Moris Réman – vedoucí oddělení investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 147/2018 - RM schvaluje vypsání výběrového řízení dle směrnice Rady města 

Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - limit IV, na 
herní prvky dětského hřiště v parku Havlíčkova. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček). 
 
 
 
Z jednání odešel v 15,36 hod p. Moris Réman. 
 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 15:40 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta města člen rady 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 3. 2018 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 21. 3. 2018 
2 Ing. Miroslav Řiháček - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 2A - dohoda o ukončení NS 
 2B - situace 
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2/1 Ing. Radek Řiháček - žádost o pronájem pozemku 
 2/1A - situace 
3 Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí – dohoda o narovnání 
 A - dohoda o narovnání  
4 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPIC Kuřim ZŠ Jungmannova, dopravní řešení“ 
 4A - situace 
 4B - návrh smlouvy 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, 

TS, NNk, 8. etapa“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5B1 - situace 
 5C - smlouva 
6 Zápis z jednání komise dopravy 
 6A - zápis 
7 Jiří Coural, Lelekovice – příkazní smlouva – odtahy či přemísťování vozidel 
 7A - příkazní smlouva - odtahy 
8 Zápis komise stavební ze dne 21. 3. 2018 
 8A - zápis komise stavební 21. 3. 2018 
9 „Oprava areálové kanalizace Wellness“ - zahájení VŘ 
 9A - výzva k podání nabídky Wellness 
10 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 10A - smlouva 
11 „Směrnice o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“ 
 11A - Interní směrnice RM Kuřimi o zadávání VZ návrh 
12 „Park Havlíčkova“ 
 12A - nabídka projektových prací 
 12B - smlouva o dílo 
12/1 Herní prvky Park Havlíčkova 

12/1A - výzva 
12/1B - smlouva o dílo 


