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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2018 konané dne 22. 5. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman – místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:42 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

2 Autobusová zastávka Díly - schválení převodu části stavby na JmK 

3 Zrušení usnesení Rady města Kuřimi 

4 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací 

5 Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 

5/1 Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 

6 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o modernizaci svítidel 

7 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

8 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8 

9 Provozní řád školního hřiště Komenda, ZŠ Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 
příspěvková organizace 

10 Udělení Medailí města Kuřimi 

11 Různé 

 
 
 

1. Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Vzhledem k tomu, že do dnešního dne nedošlo ze strany HZS (Hasičský záchranný sbor) 
k odsouhlasení změny PBŘ (Požárně bezpečnostní řešení stavby) výše uvedené stavby, nemůže 
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zhotovitel stavebních prací dokončit štítovou stěnu s požárními dveřmi a zrealizovat další práce, které 
jsou na výstavbě stěny závislé (dokončení elektrorozvodů a akustických obkladů, provedení 
akustických měření, dodávka a montáž dveří do střeleckého prostoru). 
 
OI proto žádá radu města o schválení dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 
2017, jehož předmětem je další prodloužení termínu plnění zhotovitele, a to do 31. 7. 2018 (tj. 301 
dnů). Současný termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 3 do 31. 5. 2018. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 
004, ORG 1364 000 000. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 5 
 
Přijaté usnesení: 257/2018 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0107 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ 
s Vítězslavem Maloněm, Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542, jehož 
předmětem je prodloužení termínu plnění zhotovitele. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Autobusová zastávka Díly - schválení převodu části stavby na 
JmK 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Jihomoravský kraj (dále jen „JMK“) je vlastníkem silnice II/385, na níž město Kuřim vybudovalo 
autobusovou zastávku. Část autobusové zastávky, autobusový záliv v délce 58 m a šířce 3 m 
(nájezdový klín, stání pro autobusy, výjezdový klín) byla vybudována  na části pozemku parc. č. 432/1, 
geometrickým, doposud nezapsaným plánem č. 3503-2861/2017 nově označené jako parc. č. 432/65 
o výměře 128 m

2
 vše k. ú. Kuřim. Dotčený pozemek se nachází ve vlastnictví České republiky. Na 

základě § 12 odst. 1 písm. a) zákona 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích bude část vybudované 
zastávky převedena do vlastnictví Jihomoravského kraje. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Na základě výše uvedeného žádá OI o schválení bezúplatného převodu (daru) části stavby 
autobusové zastávky, autobusového zálivu, do majetku Jihomoravského kraje. 
Usnesení o schválení daru bude jedním z podkladů k žádosti o uzavření darovací smlouvy o darování 
stavby do vlastnictví Jihomoravského kraje a do správy SÚS JMK. 
 
Přílohy: A - situace zálivu 
 
Přijaté usnesení: 258/2018 - RM schvaluje bezúplatný převod (dar) části stavby Autobusová 

zastávka Kuřim, Díly pod sv. Jánem, autobusový záliv v délce 58 m a šířce 3 m, 
vybudované na části pozemku p. č. 432/1 k. ú. Kuřim v rozsahu dle přílohy 
Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, Veveří, Brno, 
IČ 70888337. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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3. Zrušení usnesení Rady města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Rada města Kuřimi dne 10. 3. 2015 (číslo usn. 122/2015) souhlasila s uzavřením „Dohody o úpravě 
vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací", uzavřené dle 
§ 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (dále jen 
„Dohoda“) mezi městem Kuřim a majitelem kanalizační stoky a vodovodního řadu, společností 
ENERGETIKA Kuřim, a.s., zastoupenou Zdeňkem Mokrým, předsedou představenstva, se sídlem 
provozovny Blanenská 257, 664 34 Kuřim, IČ 28260945.  
Tato Dohoda č. 2015/B/0011, uzavřená dne 23. 3. 2015, neobsahovala všechny náležitosti 
požadované zákonem 274/2001 Sb., § 8 odst. 15 o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
Z výše uvedeného důvodu žádá odbor investiční o zrušení usnesení č. 122/2015 ze dne 10. 3. 2015. 
Radě města Kuřimi bude předložen doplněný a upravený návrh Dohody. 
 
Přijaté usnesení: 259/2018 - RM schvaluje zrušení usnesení číslo 122/2015 ze dne 10. 3. 2015 ve 

věci uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací". 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

4. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme radě města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“. 
Město Kuřim navrhuje na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou 
potřebu dle § 8 odst. 3 tohoto zákona upravit písemnou dohodou práva a povinnosti vlastníků 
provozně souvisejících vodovodů a kanalizací s majitelem kanalizační stoky a vodovodního řadu, 
společností ENERGETIKA Kuřim, a. s., zastoupenou Zdeňkem Mokrým, předsedou představenstva, 
se sídlem provozovny Blanenská 257, 664 34 Kuřim, IČ 28260945, tak, aby bylo zajištěno kvalitní 
a plynulé provozování kanalizace a vodovodu. 
 
Přílohy: A - návrh Dohody 

B - situace vodovod a kanalizace 
C - limity znečištění 

 
Přijaté usnesení: 260/2018 - RM schvaluje uzavřením „Dohody o úpravě vzájemných práv 

a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů uzavřené dle § 8 odst. 3 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi 
městem Kuřim a majitelem kanalizační stoky a vodovodního řadu, společností 
ENERGETIKA Kuřim, a. s., zastoupenou Zdeňkem Mokrým, předsedou 
představenstva, se sídlem provozovny Blanenská 257, 664 34 Kuřim, 
IČ 28260945. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 12. 4. 2018 proběhlo první jednání konkursní komise (otevírání obálek) na obsazení pracovního 
místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové 
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organizace. Konkursní komise posuzovala přihlášky, správnost a úplnost zaslaných požadovaných 
materiálů. 
Do konkursního řízení se přihlásilo deset uchazečů, kteří uvedeným požadavkům vyhověli a byli 
pozváni k druhému jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazeči). 
Do určeného termínu dva uchazeči z konkursního řízení odstoupili z důvodu úspěšného pohovoru 
v konkursním řízení na ředitele základní školy v jiné obci. 
Dne 17. 5. 2018 od 8:30 hod. proběhlo druhé jednání konkursní komise (vlastní pohovor s uchazeči). 
K pohovoru se dostavilo 8 přihlášených uchazečů. 
Konkursní komise na základě posouzení přihlášek, výsledku řízeného rozhovoru a dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů zejména v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy, se hlasováním 
přítomných členů usnesla, že pro výkon činností ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, 
okres Brno - venkov, příspěvkové organizace je vhodných šest uchazečů (vizte přílohy A, B). 
Konkursní komise doporučuje Radě města Kuřimi jmenovat na pracovní místo ředitelky základní školy 
uchazečku Mgr. Bc. Hanu Kočevovou, a to od 1. 8. 2018 (vizte příloha C). 
Po jmenování rada města určí nové ředitelce základní školy plat a jeho složky a schválí podání žádosti 
o změnu v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Přílohy: A – zápis 

B - konečné pořadí uchazečů KŘ 
 
Přijaté usnesení: 261/2018 - RM bere na vědomí zápis z 2. jednání konkursní komise pro konkursní 

řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace ze dne 17. 5. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5/1. Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přílohy: C - jmenovací dekret 
 
Přijaté usnesení: 262/2018 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění a § 166 odst. 2 zákona 
č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, s účinností od 1. 8. 2018 Mgr. Bc. 
Hanu Kočevovou, nar. xxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 641 00 Brno na 
pracovní místo ředitelky Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

6. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí 
o modernizaci svítidel 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Dle projektové dokumentace pro provádění stavby bylo osvětlení většiny prostor v kulturním domě 
navrženo zářivkovými svítidly. V oblasti technologie svítidel však došlo od roku 2014 ke značnému 
pokroku, a to především ve svícení pomocí LED technologií, které se od roku 2014 staly cenově 
dostupnější, a které představují v současné době nejúspornější formu svícení. 
Odbor investiční předkládá proto Radě města ke zvážení rozhodnutí o nahrazení cca 330 ks 
zářivkových svítidel za LED svítidla stejného designu. V příloze č. 1 je provedeno srovnání obou typů 
svítidel. 
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Původní cena zářivkových svítidel dle projekčního rozpočtu činí 3.344.374 Kč bez DPH. 
Dle rozpočtu zhotovitele stavby činí 3.155.191 Kč bez DPH. 
Projekční odhad nárůstu ceny za záměnu zářivkových svítidel za LED svítidla činí cca 1.626.000 Kč 
bez DPH. 
 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací žádá OI radu města o rozhodnutí ve 
věci modernizace svítidel. Smluvní záležitosti včetně upřesnění ceny za tuto změnu budou řešeny 
následně souhrnným dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. 
 
Přílohy: A – energetická bilance 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – cena navýšení je cena projektová. Myslí si, že bude vysoutěžena nižší. 
 
Přijaté usnesení: 263/2018 - RM schvaluje nahrazení zářivkových svítidel v objektu „Společenského 

a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS stavby a.s., se sídlem 
Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 za LED svítidla. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 26/2017 dne 1. 8. 2017 schválila smlouvu o dílo se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 na realizaci stavby 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 22. 8. 2017 
s celkovou cenou díla 96.714.814,07 Kč bez DPH. Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli 
a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení 10/2018. 
Dne 10. 4. 2018 schválila Rada města dodatek č. 2 se zhotovitelem stavby, který byl podepsán dne 
30. 4. 2018, a kterým se navyšovala celková cena díla z důvodu změn na 97.558.567,75 Kč bez DPH. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace všech stupňů je společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., technický dozor investora vykonává Ing. Pavel Procházka. 
 
Hodnocení nabídek bylo provedeno podle ekonomické výhodnosti nabídek, na základě nejnižší 
nabídkové ceny. 
 
OI předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo, jehož předmětem je další 
změna rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla. 
 
Specifikace změn: 
Změna č. 003 
Na základě nařízení statika bude po odsekání omítek stávající monolitická želbet konstrukce stropu 
nad místnostmi 0.05, 0.07 a 0.07a očištěna tryskáním tlakovou vodou a stlačeným vzduchem a bude 
provedena sanace povrchových ploch průvlaku a podhledu kazetové stropní desky.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 003, vyvolává 
zvýšení nákladů o 544.182,87 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 004 
Původní projektová dokumentace počítala s repasováním hlavních schodišťových ramen a povrchů 
schodiště vedoucích z přízemí do 1.NP včetně podest a dále s dodávkou nových prefabrikovaných 
schodišťových ramen z bílého betonu vedoucích z 1.NP do 2.NP včetně podest. Původní 
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architektonický záměr byl zdůraznit nové schodiště (novou konstrukci) od původního repasovaného 
schodiště (původní konstrukce).  
V průběhu provádění bouracích prací se začaly objevovat statické poruchy stávajících schodišťových 
ramen z foyer na úrovni ± 0,000 (přízemí) na úroveň + 3,900 (1.NP). Vzhledem k  rozšiřování původně 
vlasových trhlin u podest s postupem bourání a finančně náročnému návrhu statika na jejich sanaci 
bylo nakonec rozhodnuto o provedení nových schodišť z přízemí do 1.NP na obou stranách.  
Dále vzhledem k problémům s dodávkou prefabrikátů z bílého betonu bylo rozhodnuto, že obě 
schodiště (z přízemí do 1.NP i z 1.NP do 2.NP) budou z důvodu architektonického sjednocení 
zhotovena z dostupného šedého monolitického betonu s povrchovou úpravou z cementové stěrky.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 004, vyvolává 
zvýšení nákladů o 559.408,42 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -338.716,37 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 005 
Z důvodu nesouladu mezi výkresovou částí projektové dokumentace včetně položkového soupisu 
prací a Technickou zprávou a Požárně bezpečnostním řešením bylo odsouhlaseno generálním 
projektantem a statikem provedení betonové mazaniny vyztužené kari sítí na trapézové plechy stropů 
na úrovni +10,80m a +16,35m. Tato betonová vrstva vytvoří vhodnější podklad pro uložení tepelné 
izolace střechy, zlepší akustické vlastností střešního pláště a zvýší tuhost střechy a bezpečnost při 
provádění prací. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 005, vyvolává zvýšení nákladů o 355.396,67 Kč 
bez DPH. 
 
Změna č. 006 
V průběhu bourání původních podlahových vrstev došlo k odhalení stávajících kanálových tras 
a kolektorů, které byly zakryty PZD deskami. Tyto odkryté trasy budou zasypány se zhutněním 
a dobetonovány do úrovně hrubé podlahy. 
Dále bylo při provádění stavebních prací zjištěno oslabení stávajících zděných pilířů vodorovnými 
drážkami a svislými nikami pro stoupačky. Na doporučení statika byly všechny tyto stávající stoupačky 
odstraněny včetně stávajících zazdívek rýh a bylo rozhodnuto o provedení zazdění plnými cihlami. 
Provedení výše popsaných změn je nutné ke statickému zajištění stávajících zděných konstrukcí 
a k dalšímu plynulému pokračování stavebních prací. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 006, vyvolává 
zvýšení nákladů o 311.469,94 Kč bez DPH. 
 
Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 

1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty.  
50% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 48.357.407,03 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.  
30% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 29.014.444,22 Kč 
 

změna důvod změna rozšíření/zúžení 

v Kč 

hodnota změny  

(absolutní) v Kč 

cenový nárůst (při odečtu 

méněprací) v Kč 

Č. 001 § 222 odst. 6 + 420.042,30/-26.202,78 446.245,08 393.839,52 

Č. 002 § 222 odst. 6 + 495.105,27/-45.191,11 540.296,38 449.914,16 

Č. 003 § 222 odst. 6 + 544.182,87/0 544.182,87 544.182,87 

Č. 004 § 222 odst. 6 + 559.408,42/-338.716,37 898.124,79 220.692,05 
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Č. 005 § 222 odst. 4 + 355.396,67/0 355.396,67 355.396,67 

Č. 006 § 222 odst. 6 + 311.469,94/0 311.469,94 311.469,94 

celkem                                                                     2.740.319,06          1.920.098,54 
 
Porovnání dle 1/………………………………  2.740.319,06 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 1.920.098,54 Kč < 29.014.444,22 Kč - splňuje 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 
15% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 14.507.222,11 Kč 
 
355.396,67 Kč < 14.507.222,11 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 97.558.567,75 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo     1.770.457,90 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo                                   -338.716,37 Kč 
Celková cena bez DPH  98.990.309,28 Kč 
  
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 3, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2018 
částku 137 500 000 Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 

B - příloha dodatku 
 
Diskuse: 
J. Vlček – bylo by dobré, aby se začal vybírat nájemce restaurace, protože bude potřebovat nějaký 
čas na hledání personálu, dodavatelů apod. 
D. Sukalovský – vedoucí odboru majetkoprávního musí začít chystat výběrové řízení. 
D. Holman – musí se to v návaznosti řešit s provozovatelem kulturního domu, což je Centrum 
technických služeb Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 264/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 

na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, 
kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 98.990.309,28 Kč bez DPH. 

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

8. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
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Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 8 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
Změny související s tímto dodatkem č. 8 budou následující: 

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - dešťové kanalizace, 
vodovodu a silnoproudu,  

- přeložení stávajícího vodovodu, který vede na atletický stadion, 
- změna odvodnění nového parkoviště před halou. 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č.8 

 cena vícepráce bez DPH 4.786.352,49 Kč 

 cena méněprací bez DPH 3.506.373,84 Kč 

 cena Dodatku č. 8 celkem bez DPH 1.279.978,65 Kč 

 DPH 21% 268.795,52 Kč 

 cena Dodatku č. 8 celkem 1.548.774,17 Kč 
 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 8 
 
Přijaté usnesení: 265/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 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 1.548.774,17 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Provozní řád školního hřiště Komenda, ZŠ Tyršova 1255, okres 
Brno-venkov, příspěvková organizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Po projednání s ředitelem školy ZŠ Tyršova, Kuřim, navrhuje schválit provozní řád školního hřiště 
"Komenda". 
Provoz na školním hřišti dosud upravovaly pouze nařízení na cedulích. Je potřeba schválit standardní 
provozní řád. Cedulemi pouze posílit jeho prosazování v praxi. 
 
Přílohy: A - provozní řád hřiště ZŠ Tyršova - Komenského 
 
Přijaté usnesení: 266/2018 - RM schvaluje provozní řád školního hřiště Komenda při ZŠ Tyršova 

1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 21:17 hod S. Bartoš. 
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10. Udělení Medailí města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení nominace na udělení Medaile města Kuřimi. Navrženi 
jsou tito kandidáti: 
 
- Ing. Miroslava Hortová 
- Ing. Jiří Tauš 
- Mgr. Miloslava Kollarčíková 
- Jarmila Šestáková 
- David Špunar 
- Renáta Mudroňová 
- Tomáš Filka 
- prap. Petr Benedikt 
- prap. Martin Vlk 
 
Výčet zásluh k jednotlivým nominacím je uveden v příloze A. 
 
Přílohy: A - nominace Medaile města Kuřimi 
 
Diskuse: 
Členové Rady města Kuřimi projednali všechny doručené návrh nominací a shodli na udělení Medailí 
města Kuřimi těmto kandidátům: 
- Ing. Jiří Tauš 
- Jarmila Šestáková 
- David Špunar 
- Tomáš Filka 
- prapor. Petr Benedikt 
- prap. Martin Vlk. 
 
Přijaté usnesení: 267/2018 - RM uděluje Medaile města Kuřimi dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:45 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 22. 5. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 1A - dodatek č. 5 
2 Autobusová zastávka Díly - schválení převodu části stavby na JmK 
 2A - situace zálivu - autobusová zastávka Díly 
3 Zrušení usnesení Rady města Kuřimi 
4 Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací 
 4A - návrh Dohody 
 4B - situace vodovod a kanalizace 
 4C - limity znečištění 
5 Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 
 5A - 2. jednání KK 
 5B - konečné pořadí uchazečů KŘ 
5/1 Výsledek konkursu na ředitele ZŠ Tyršova 
 5/1C - jmenovací dekret 
6 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí o modernizaci svítidel 
 6A – energetická bilance 
7 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 7A - dodatek č. 3 
 7B - příloha dodatku 
8 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 8 
 8A - dodatek č. 8 
9 Provozní řád školního hřiště Komenda, ZŠ Tyršova 1255, okres Brno-venkov, 

příspěvková organizace 
 6A - provozní řád hřiště ZŠ Tyršova - Komenského 
10 Udělení Medailí města Kuřimi 
 10A - nominace Medaile města Kuřimi 


