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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 19/2018 konané dne 30. 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. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:12 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 5. 2018 

2 Klub vojenské historie Kuřim z.s. – žádost o souhlas s umístěním kříže 

3 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o uzavření splátkového kalendáře 

4 Jana Krejčí, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

5 VBM – lékařská technika, spol. s r.o., Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 
č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 

6 Dočasný zastávkový přístřešek na nám. Osvobození - zrušení usnesení 

7 Vyhodnocení výběrového řízení na „Park Havlíčkova - herní prvky“ 

8 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 

9 Poskytnutí bezplatných registrací do městské knihovny Kuřim 

10 Zápis komise stavební ze dne 14. 5. 2018 

11 Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 5. 2018 

12 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

13 Nová elektropřípojka pro kamerový systém 

14 Žádost o finanční příspěvek 

15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

16 Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON Distribuce, a.s. pro el. přípojku 
štoly Pod Zárubou 

17 Rozpočtové opatření č. 5 

18 Vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obratiště na ul. 
K. H. Máchy“ 
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19 Nájemní smlouva 

20 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  

21 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné investice“ 

21/1 ZUŠ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení  

22 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 

23 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 5 
k SoD 

24 Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci akce "100 lip - 100 oslav" 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 5. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 268/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 5. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. Klub vojenské historie Kuřim z.s. – žádost o souhlas s umístěním 
kříže 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Klub vojenské historie Kuřim z.s., požádal o souhlas s bezúplatným umístěním pietního kříže na 
pozemku města parc. č. 3118/4 v k. ú. Kuřim. Kříž by měl být osazen jako vzpomínka na několik set 
zde pohřbených Němců ze zajateckého tábora na Podlesí z období po druhé světové válce. Žadatel 
ve své žádosti zdůrazňuje, že kříž nemá znamenat žádnou podporu nacizmu, ale pouze připomenutí 
pietního místa a uznání historie z okolí města Kuřimi. 
Pro místo piety byl zvolen polní cíp Bělč - rozhraní mezi lesem a polem, nedaleko Podlesí, vzdálený 
od původního hřbitova pár desítek metrů. Na původním hřbitově, který se nacházel v místě, kde je 
dnes zemědělsky obdělávané pole, bylo v letech 1945 - 1946 pochováno více než 500 německých 
vojenských zajatců, kteří zemřeli převážně na tyfus, TBC, podchlazení a podvýživu. Místo vojenského 
hřbitova připomínal údajně do 80. let dvacátého století dřevěný kříž umístěný na stromě na okraji lesa. 
Navrhované pietní místo a bývalý hřbitov zajateckého tábora je znázorněno na situaci, příloha A. 
Žádost byla projednávána na RM dne 10. 4. 2018 s tímto usnesením: 
Rada města schvaluje bezúplatné umístění dřevěného kříže s kamenným podstavcem na pozemku 
parc. č. 3118/4 k. ú. Kuřim Klubu vojenské historie Kuřim z.s., Legionářská 463/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 02503662, za podmínky, že návrh řešení a text pamětní desky bude schválen RM. 
Klub vojenské historie Kuřim z.s., podal dne 14. 5. 2018 znovu žádost o souhlas s osazením kříže, 
která je doplněna o rozměry podstavce a výšku kříže. Podstavec kříže by měl být obložený červeným 
slepencem a jeho rozměry by byly 1,5 x 2,5 metru - pro dorovnání terénu. Kříž by byl zhotovený 
z bukového dřeva z okolních lesů o výšce cca 4 m. Výška 4 m je z důvodu toho, že nižší by sloužil 
jako prolézačka pro děti s nejistou životností. Vizualizace kříže je znázorněna v příloze B. 
Místo by mělo být doplněno informační tabulkou se základními informacemi o místu a událostech 
s ním spojených. Text informační tabulky sestavila historička paní Laurincová a tvoří přílohu C. 
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Přílohy: A - situace 1 
A - situace 2 
B - vizualizace kříže 1 
B - vizualizace kříže 2 
C - text informační tabulky 
D - žádost 

 
Diskuse: 
D. Holman – je přesvědčen, že by se město nemělo podílet na vzniku pomníku německým vojákům 
wehrmachtu, zvláště pokud chce žadatel vybudovat pomník ještě větší, než mají v našem městě 
pomníky jejich obětí. 
D. Sukalovský – nemyslí si, že by se město něčím zapojovalo, pouze poskytne bezúplatně pozemek. 
Nechce, aby pod textem bylo v závorce uvedeno město Kuřim. 
D. Holman – žádá rozepsat zkratku Klub vojenské historie. 
P. Ondrášek – považuje to za občanskou iniciativu. Nepovažuje za správné tohle cenzurovat nebo 
aktivně zasahovat do záměru. Pouze dáváme zelenou jejich žádosti o umístění na pozemku města. 
D. Sukalovský – jedná se o historii, se kterou se už nedá nic dělat, jedná se pouze o připomínku. 
D. Holman – nemá problém ani s tím, kdyby tam byl kámen, na kterém by bylo připomenuto, že tu 
někdo zemřel a uvítal by, kdyby byla někde poblíž pro turisty zmíněna tato lokalita s informací, co se 
tam stalo. Ale pomník navrhované velikosti, je pro něj monument naprosto přehnaný. 
P. Ondrášek – vyjadřujme se k žádosti. Obsah nese klub vojenské historie. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:24 hod Ing. Jan Vlček – počet přítomných radních 5. 
 
 
D. Holman – žádá orientačně hlasovat o 2m výšce kříže a velikosti podstavce 1,5 x 1,5 m. 
Pro: 2 (D. Sukalovský, D. Holman) Proti: 1 (L. Ambrož) Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
D. Sukalovský – hlasujme o původním návrhu se změnou spočívající v tom, že město Kuřim nebude 
uvedeno pod textem. 
 
Přijaté usnesení: 269/2018 - RM schvaluje bezúplatné umístění dřevěného kříže o výšce 4 m 

s kamenným podstavcem o rozměrech 1,5 x 2,5 m na pozemku parc. č. 3118/4 
k. ú. Kuřim Klubu vojenské historie Kuřim z.s., Legionářská 463/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 02503662 se změnou dle zápisu. 

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

3. Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o uzavření splátkového 
kalendáře 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Bronislav Melichar, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 13416944 byl nájemcem části 
nebytového prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
 (prodejna Zdravé výživy), který je umístěn 

v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. S panem 
Melicharem byla uzavřena dne 27. 9. 2013 nájemní smlouva č. 2013/O/0108 na dobu neurčitou. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 16. 12. 2015 pod číslem usnesení 683/2015 schválila panu 
Melicharovi výpověď nájmu z důvodu řádného nehrazení nájemného v jednoměsíční výpovědní lhůtě. 
Výpověď se panu Melicharovi podařilo doručit dne 12. 1. 2016. K vyklizení nebytového prostoru však 
došlo až 20. 6. 2016. 
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Správce nebytového prostoru vyčíslil ke dni 26. 3. 2018 dlužnou částku ve výši xxxxxxxx Kč takto: 
- jistina - nájemné a zálohy na služby ve výši xxxxxx Kč 
- úrok z prodlení ve výši xxxxx Kč 

 
Od vedoucí OMP obdržel pan Melichar informaci, že má OMP připravenou žalobu o zaplacení částky 
xxxxxxx Kč s příslušenstvím. Dne 17. 5. 2018 se do kanceláře OMP dostavil pan Melichar. Pan 
Melichar svým podpisem uznal dluh ve výši xxxxxx Kč a zavázal se, že do 23. 5. 2018 uhradí částku 
ve výši xxxxx Kč. Současně požádal o uzavření splátkového kalendáře na úhradu zbývající částky - 
jistiny, tj. xxxxx Kč. Navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. OMP má k dispozici kopii dokladu 
o úhradě částky xxxxx Kč, do začátku jednání RM ověří, zda tato částka byla skutečně připsána na 
účet. 
Úroky z prodlení budou řešeny po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města.  
OMP doporučuje splátkový kalendář schválit. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:36 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – spíše by navrhoval splátku ve výši xxxxx Kč. 
A. Janoušková – původně chtěl p. Melichar splátku pouze xxx Kč s tím, že až bude mít více peněz, 
tak splatí část dluhu najednou. Nakonec se domluvili na splátce ve výši xxxxx Kč. 
P. Ondrášek – pokud by dlužník získal nějakou zakázku od města, navrhuje znovu otevřít 
a dohodnout rychlejší tempo splácení dluhu. 
 
Přijaté usnesení: 270/2018 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Bronislavem 

Melicharem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 13416944, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh na nájemném ve výši xxxxx Kč za část 
nebytového prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
, který je umístěn 

v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 na ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

4. Jana Krejčí, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jana Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 894/7, 
2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách 
v Kuřimi. Nájemcem tohoto bytu je paní Krejčí již od roku 1988. 
Dne 21. 5. 2018 požádala paní Krejčí z důvodu odstěhování o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke 
dni 31. 5. 2018. 
OMP nabídne tento volný byt stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně za jimi užívaný byt dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – máme v komunitním plánu soc. služeb nesplněný závazek, že vytvoříme 1-2 sociální 
byty, které budou určeny pro potřeby sociálního odboru. Navrhuje tento byt předat sociálnímu odboru. 
Pokud to bude v budoucnu možné, potom jim předáme ještě jeden byt. 
A. Janoušková – dlouho se nám nevrátil takový velký byt, abychom ho mohli směňovat rodinám 
v malých bytech. 
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P. Ondrášek – lépe by se tento byt mohl nabídnout rodině s dětmi a menší byt předat sociálnímu 
odboru. 
D. Sukalovský – potřebujeme pro sociální odbor větší byt. 
A. Janoušková – nabídla by ho stávajícím zájemcům, kteří mají např. byt 1+1. Spíš myslí na řádné 
nájemce. 
L. Ambrož – zatím byt nepouštět a radní se rozhodnou, jak dál postupovat. 
 
Přijaté usnesení: 271/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Janou 

Krejčí, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
obecního bytu č. 894/7, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku p. č. 1814, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 5. 2018. 

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

5. VBM – lékařská technika, spol. s r.o., Kuřim – nájemní smlouva 
k nebytovému prostoru č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 10. 4. 2018 tato usnesení: 
 
151/2018 
RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 841/10 o výměře 14,83 m

2
 

a nebytového prostoru č. 843/9 o výměře 134,24 m
2
, umístěných v I. nadzemním podlaží bytového 

domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, k obchodním účelům nebo službám, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

 
152/2018 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám, na dobu 
neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, 

ve znění dle přílohy. 
 
Termín pro odevzdání nabídek u obou záměrů byl stanoven na 10. 5. 2018. 
 
Ve stanoveném termínu nebyla k usnesení číslo 151/2018 (pronájem části nebytového prostoru 
č. 841/10 a nebytového prostoru č. 843/9) podána žádná nabídka. 
 
K usnesení číslo 152/2018 (pronájem nebytového prostoru č. 844/9) byla ve stanoveném termínu 
předložena jedna nabídka, a to nabídka firmy VBM - lékařská technika, spol. s r.o., se sídlem 
Komenského 1313/32, 664 34 Kuřim, IČ 46992472. Společnost nabídla nájemné ve výši 
88 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. V tomto nebytovém prostoru by byla umístěna firemní provozovna - 

dovoz a prodej prostředků zdravotnické techniky do nemocnic v ČR a dále výroba zdravotnických 
potřeb - vizte přílohu A - nabídka společnosti VBM - lékařská technika, spol. s r.o. 
 
OMP předkládá RM v příloze B návrh nájemní smlouvy se společností VBM - lékařská technika, spol. 
s r.o. 
Vzhledem k nutné rekolaudaci nebytového prostoru je předpokládaná doba zahájení nájmu cca od 
1. 9. 2018. 
 
Přílohy: A - nabídka 

B - Nájemní smlouva 
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Diskuse: 
D. Holman – byl nápad oslovit zdravotnická zařízení, jestli by neměli o pronájem zájem. Oslovil MUDr. 
Skácelovou (zubařku, která má pronájem v ZŠ Tyršova). Ale upozornil ji na budoucí rekonstrukci nám. 
Osvobození. Za cca 3 roky by bylo dobré jí nabídnout tyto prostory. Nyní by schválil toto navržené 
usnesení. 
D. Sukalovský – spíše s pronájmem nesouhlasí. 
P. Ondrášek – můžeme využít šestiměsíční výpovědní lhůtu. 
 
Přijaté usnesení: 272/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který 
je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, se společností VBM - 
lékařská technika, spol. s r.o., se sídlem Komenského 1313/32, Kuřim, 
PSČ 664 34, IČ 46992472, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 88 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem 

zřízení firemní provozovny. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešla v 14:50 hod. A. Janoušková. 
 
 
 

6. Dočasný zastávkový přístřešek na nám. Osvobození - zrušení 
usnesení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 20. 12. 2017 rada města schválila vyčlenění částky 109.000 Kč z ORG Drobné investice na 
pořízení v roce 2017 dočasného zastávkového přístřešku na nám. Osvobození v Kuřimi - usnesení 
č. 665/2017. Pořízení se v roce 2017 neuskutečnilo. 
Dne 17. 1. 2018 byla v radě opětovně schválena částka 109.000 Kč na pořízení tohoto přístřešku na 
nám. Osvobození - usnesení č. 12/2018. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení č. 665/2017. 
 
Přijaté usnesení: 273/2018 - RM ruší usnesení č. 665/2017 ze dne 20. 12. 2017 ve věci vyčlenění 

částky na pořízení autobusového přístřešku na nám. Osvobození v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Vyhodnocení výběrového řízení na „Park Havlíčkova - herní 
prvky“ 
(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 
 
Na základě usnesení RM č. 174/2018 ze dne 28. 3. 2018 a v souladu s vnitřní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. S4/2018/RM proběhlo výběrové řízení na zakázku Park Havlíčkova - herní prvky. 
Průběh a výsledek výběrového řízení je popsán v dokumentu „Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek“. Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
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Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 
B - protokol o otevírání obálek - kontrola úplnosti 
C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
D - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek příloha 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:53 hod. Ing. Moris Réman – vedoucí oddělení odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 274/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Park Havlíčkova - 
herní prvky“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností MTc-stav s.r.o., 
Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543 za cenu 1.311.700 Kč bez DPH 
(tj. 1.587.157 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 14:58 hod. Ing. M. Réman. 
 
 
 

8. Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 9/2017 dne 8. 3. 2017 schválila usnesením č. 119/2017 smlouvu 
o dílo 2017/D/0030 se společností 7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 na 
realizaci stavby „ZŠ Kuřim Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“. Smlouva 
byla uzavřena se zhotovitelem dne 15. 3. 2017. Předmět smlouvy byl rozdělen na části, které se 
zhotovitel zavázal dokončit a protokolárně předat.  
Jednalo se o části: 
„Příprava projektu“ - dokončeno a odevzdáno dne 14. 4. 2017. 
„Studie stavby“ - dokončeno a předáno dne 15. 5. 2017. 
„PD pro vydání Územního rozhodnutí“ - termín odevzdání do 26. 7. 2017. 
 
Při zpracování Studie stavby jsme obdrželi informaci o přidělené dotaci a povinnosti ji vyčerpat 
v letech 2017 a 2018. Z časových důvodů bylo rozhodnuto, že bude společností 7points, s.r.o., 
Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 zpracována „PD pro vydání Společného územního 
rozhodnutí a stavebního povolení - „III. etapa“. Toto rozhodnutí bylo schváleno Radou města Kuřimi 
na schůzi 28/2017 dne 23. 8. 2017 usnesením č. 432/2017. Dne 6. 9. 2017 byla podepsána smlouva 
o dílo č. 2017/D/0100. 
Plnění smlouvy 2017/D/0030 bylo řádně ukončeno ve dvou jejích částech - odevzdáno a uhrazeno. 
Plnění třetí části díla nebylo započato a přešlo smlouvu 2017/D/0100. Ani jedné ze stran tak nebyla 
způsobena žádná škoda, avšak doposud nedošlo k řádnému ukončení smlouvy 2017/D/0030. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi dodatečně schválit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo 
2017/D/0030. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 275/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo 

č. 2017/D/0030 se společností 7points, s.r.o., Blanenská 355, 664 34 Kuřim, 
IČ 28323793. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. Poskytnutí bezplatných registrací do městské knihovny Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
V zájmu podpory sportovního a kulturního vyžití předkládáme RM ke schválení poskytování 
bezplatných registrací do Městské knihovny Kuřim s platností na 12 měsíců a volné rodinné vstupné 
do Stálé expozice o historii města Kuřim. 
 
Přílohy: A - ceník poplatků MKK 

B - náhled 
 
Přijaté usnesení: 276/2018 - RM schvaluje poskytnutí 100 ks karet s bezplatnou registrací mládeže 

do 15 let pro vítěze soutěží podporovaných městem Kuřim a volné rodinné vstupné 
do Stálé expozice o historii města Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:02 hod. Mgr. Hana Němcová – referentka odboru školství a Mgr. Hana 
Kočevová – ředitelka ZŠ Tyršova Kuřim a byla představena členům Rady města Kuřimi. 
 
 
Z jednání odešla v 15:12 hod. Mgr. H. Němcová a Mgr. Hana Kočevová. 
 
 
 

10. Zápis komise stavební ze dne 14. 5. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 14. 5. 2018 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Přístavba stavby zahradních potřeb u RD, Podhoří č. p. 254/50, Kuřim 
Sportovně rekreační areál - pozemky parc. č. 2939/2, 2940/22, 2940/5, 2941, 2941/11, 
2918/58 vše v k. ú. Kuřim 

2. 4761 Hala Kuřim, pozemky parc. č. 2698/23, 2698/24, 2698/25, 2698/37, 2698/38 vše v k. ú. 
Kuřim 

3. Doplnění podkladů k novostavbě RD na ul. Dlouhá, pozemek parc. č. 2642/722 v k. ú. Kuřim 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:15 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje stanovisko komise: 
PROTI: 2 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) ZDRŽELI SE: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček) 
D. Holman – přístavbu by povolil, jedná se o pozemek ve vlastnictví p. Šojata. 
D. Sukalovský – také souhlasí s přístavbou. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – žádá o doplnění projektové dokumentace - studie investičního záměru. 
PRO: 5. 
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Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Holman – bylo by vhodné předložit danou věc do jednání komise dopravy. 
S. Bartoš – dopravní řešení doplňuje smlouva s p. Kachlíkem na napojení chodníku a ještě jednáme 
o prodloužení. Zóna a dopravní napojení je dávno povoleno. Komise stavební sama doporučuje, aby 
byl materiál předán komisi dopravy. 
P. Ondrášek – chodník je domluven s p. Kachlíkem. Ten ale odstupuje. Jak máme garantováno, že 
chodník postaví? 
D. Sukalovský – projektování chodníku je zatím zastaveno, protože zatím přesně nevíme, kam 
umístíme zastávky BUS. Zítra máme jednání se společností IMOS. Je i jejich zájem, aby tam chodník 
byl. Materiál bude předložen do komise stavební. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 277/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 14. 5. 

2018 v bodech 2 a 3, schvaluje bod 4, neschvaluje bod 1, dle zápisu v příloze 
a souhlasí s přístavbou stavby zahradních potřeb u RD, Podhoří č. p. 254/50 
Kuřim. 

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

11. Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 5. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřimi je předložen zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. května 2018. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 278/2018 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise dopravy ze dne 14. 5. 

2018 v bodech 2 a 5 a schvaluje body 1, 3 a 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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12. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku, 22. 5. 2018 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení, 22. 5. 2018 
C - vyřazovací protokoly, 22. 5. 2018 

 
Přijaté usnesení: 279/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

13. Nová elektropřípojka pro kamerový systém 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Žádáme o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na úhradu nové 
elektropřípojky pro kamerový systém, který bude instalovaný u kruhové křižovatky v ulici Blanenská 
u Wellness Kuřim. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vše souvisí i s veřejným osvětlením. 
 
Přijaté usnesení: 280/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 300.000 Kč z ORG 1 006 000 000 

Drobné investice na vybudování nové elektropřípojky pro kamerový systém 
u kruhové křižovatky v ulici Blanenská u Wellness Kuřim. 

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

14. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 17. 5. 2018 byla doručena žádost od společnosti České dráhy, a.s., ve které žádají o finanční 
příspěvek na pokrytí nákladů na vedení parních vlaků a historických vozů, které budou opět vypraveny 
pro již tradiční akci "Slavnosti Pernštejnského panství" a které budou svážet návštěvníky. Jeden vlak 
pojede z Brna a Havlíčkova Brodu do Nedvědice, druhý vlak z Brna-Králova Pole do Nedvědice. 
Akce se uskuteční 6. července 2018. 
 
Město Kuřim již tuto akci podpořilo v roce 2016 i v roce 2017. 
 
RM č. 20/2017 ze dne 14. 6. 2017: 
Přijaté usnesení: 328/2017 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 5. července 2017 ve výši 
5.000 Kč. 
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RM 11/2016 dne 4. 5. 2016: 
Přijaté usnesení: 199/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 4. - 5. července 2016 ve výši 
5.000 Kč. 

 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 281/2018 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností České dráhy, 

a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, IČ 70994226, jako 
podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci „Slavnosti 
Pernštejnského panství“ dne 6. července 2018 ve výši 5.000 Kč. 

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

15. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 2018 se uvolní byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 15. 5. 2018. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 282/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 6. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON 
Distribuce, a.s. pro el. přípojku štoly Pod Zárubou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V souvislosti se zabezpečovacími pracemi ve staré štole v ulici Pod Zárubou je nutné zajištění el. 
přípojky k distribuční soustavě NN č. 12391523 z tohoto důvodu byla podána Žádost o připojení 
k distribuční soustavě na společnost E.ON Distribuce, a.s. 
Místem připojení bude stávající přípojková skříň umístěná na hranici parc. 2222/1 a 2222/10 v k. ú. 
Kuřim. Měření bude umístěno v rozvaděči Žadatele. 
Rezervovaný příkon 3x25 A. 
Podíl města na oprávněných nákladech provozovatele DS činí 12.500 Kč. Další náklady na montáž 
budou činit přibližně 1.500 Kč.  
Vzhledem k výše uvedenému OI doporučuje radě města vyčlenit uvedenou částku 14.000 Kč vč. DPH 
z ORG 1 006 000 000 Drobné investice a schválit uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 
z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12391523. 
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Přílohy: A - smlouva o připojení 
 
Přijaté usnesení: 283/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice 

ve výši 14.000 Kč vč. DPH a schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 12391523 na uvedený objekt 
el. přípojky štoly v ul. Pod Zárubou. 

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

17. Rozpočtové opatření č. 5 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI požádal o provedení následujícího rozpočtového opatření: 
 
Z důvodu požadavku výstavby nové elektropřípojky pro kamerový systém u kruhové křižovatky v ulici 
Blanenská u Wellness Kuřim, žádáme o navýšení ORG 1 006 000 000 Drobné investice o 300.000 Kč. 
 
RO č. 5 
výdaje ORG 1006  ORJ 4  Drobné investice + 300.000 Kč 
výdaje ORG 9999  ORJ 5  Rezerva   - 300.000 Kč 
 
Přijaté usnesení: 284/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 5 k rozpočtu města Kuřimi na rok 

2018, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

18. Vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Obratiště na ul. K. H. Máchy“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Obratiště na ul. K. H. Máchy“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Na základě usnesení RM 197/2018 ze dne 25. 4. 2018 byla vyčleněna částka na realizaci zakázky ve 
výši 430.000 Kč s DPH a v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM proběhlo 
výběrové řízení na zakázku Obratiště na ul. K. H. Máchy. 
Průběh a výsledek výběrového řízení je popsán v dokumentu „Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek“. Akce bude financovaná z ORG 1397. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - protokol o otevírání obálek - kontrola úplnosti 
C - zpráva o posouzení nabídek 
D - zpráva o posouzení nabídek - hodnocení 
E - návrh smlouvy o dílo 

 
Přijaté usnesení: 285/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu „Obratiště na ul. 
K. H. Máchy“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Petr Hradský, Čebín 
34, 66423, IČ 10556206 za cenu 336.423 Kč bez DPH (tj. 407.072 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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19. Nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim PhDr. Miloslava Bártová žádala RM 
Kuřimi v prosinci 2017 o schválení nájemní smlouvy pro nájemnici paní Zdenku Řeháčkovou na půl 
roku tj. do 30. 6. 2018. Důvodem bylo porušování nájemní smlouvy nájemnicí. Vzhledem k tomu, že 
důvody pominuly, ředitelka CSS Kuřim PhDr. M. Bártová navrhuje uzavřít s paní Z. Řeháčkovou 
novou nájemní smlouvu do konce roku 2018, tak jak mají ostatní nájemníci Domu s pečovatelskou 
službou, Zahradní 1275, Kuřim a poté každý rok nájemní smlouvu uzavřít novou. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 286/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvu s nájemnicí DPS, Zahradní 

1275, Kuřim paní Zdenkou Řeháčkovou na dobu určitou do konce roku 2018 
a dále postupovat jako u ostatních nájemníků domu. 

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

20. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“  
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2018-003  
 
V ul. Úvoz bude provedena výměna stávajícího, kapacitně nevyhovujícího vodovodního řadu DN 80 
z roku 1963 v celé délce 288m, tj. od ul. Legionářská po ul. Luční dle projektové dokumentace 
vypracované společností JV PROJEKT VH s.r.o. v říjnu 2017.  
Profil vodovodního řadu bude v celé délce zvětšen na DN 150 LI a bude veden v nové trase. Součástí 
rekonstrukce vodovodu bude výměna všech vodovodních přípojek po vodoměr, a to vzhledem k jejich 
materiálu, stáří a technickému stavu. V ul. Úvoz se nacházejí i pozemky ve vlastnictví soukromých 
osob.  
Na realizaci rekonstrukce vodovodu bude navazovat rekonstrukce nízkého napětí vedeného 
vzduchem spol. EON a veřejného osvětlení (předpoklad zahájení stavebních prací na NN je na 
podzim roku 2018, či na jaře 2019). Vzhledem k provizornímu zapravení zpevněných ploch 
a komunikace po rekonstrukci vodovodu a NN proběhne realizace opravy komunikace a zpevněných 
ploch v roce 2019. Výše uvedené akce nejsou předmětem této zakázky. 
 
Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce. Dne 10. 4. 2018 (č. usn. 182/2018) 
Rada města Kuřimi schválila zahájení zadávacího řízení. Následně byla Výzva doručena uchazečům 
elektronickou poštou s možností předložení nabídky v případě zájmu do 14 dní od obdržení výzvy 
k podání nabídky. Osloveno bylo 7 společností, cenovou nabídku podalo 6 společností. Seznam 
přijatých nabídek je uveden v příloze B. 
Realizace akce bude hrazena na základě uzavřené Smlouvy o dílo z ORG 1 361 000 000 „Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu a uličního prostoru“. 
 
Posouzení nabídek: 
 
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka.  
 
Na jednání uskutečněném 21. 5. 2018 od 10:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska 
splnění požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti 
nabídek a došla k závěru, že nabídka spol. Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem 
Hudcova 588/70, 621 00 Brno, IČ 41601645 splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvhodnější.  
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Přílohy: A - protokol 
B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C - návrh SOD 

 
Diskuse: 
J. Vlček – jak v tom bude zapojena společnost pana Steinhausera? 
D. Holman – využíváme ho na zemní práce. Bylo by potřeba ho zapojit více. 
D. Sukalovský – jeho nabídka stále platí. 
 
Přijaté usnesení: 287/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem 
„Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“ (realizace) a schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., se sídlem 
Hudcova 588/70, 621 00 Brno, IČ 41601645, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 4.966.112 Kč bez DPH, tj. 6.008.996 Kč vč. DPH. 

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

21. Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné 
investice“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Žádáme o vyčlenění finančních prostředků z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na úhradu nové 
klimatizace pro ZUŠ, která bude instalována v technické místnosti pro koncertní sál. 
 
V rámci realizace proběhnou stavení, zdravotechnické, elektroinstalační a vzduchotechnické práce 
celkem v hodnotě 300 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 288/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky ve výši 300.000 Kč z ORG 1006 000 

000 „Drobné investice“ na zakázku města Kuřim „ZUŠ - klimatizace koncertního 
sálu“. 

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

21/1. ZUŠ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele na akci „ZUŠ - klimatizace koncertního sálu“ - MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 
612 00 Brno. Důvodem je, že tato firma řádně a v termínu realizovala chladícího zařízení pro taneční 
a výtvarný sál v roce 2016 a dále provádí servis těchto zařízení. Celková cena dodávky a montáž 
chlazení do koncertního sálu v ZUŠ je 237.258,01 Kč vč. DPH. 
 
Předmětem akce je provedení chlazení koncertního sálu. K tomuto chlazení bude použito klimatizační 
zařízení systému split. Jde o zařízení s přímým chladivovým okruhem, kde na dvě venkovní 
kondenzační jednotky budou připojeny dvě vnitřní jednotky. Vnitřní jednotky budou nástěnné. 
Venkovní jednotka bude umístěna na střeše budovy. Pod kondenzační jednotku budou použity 
podkladní plastové trámky. 
Ovládání vnitřních jednotek bude nástěnnými ovladači. Kondenzát bude odveden do kanalizace. 
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Propojení vnitřních jednotek s venkovními jednotkami bude předizolovaným chladivovým potrubím 
a komunikačním kabelem. Potrubní rozvody budou vedeny uvnitř budovy. Potrubí k jednotkám bude 
vedeno v plastových lištách. 
 
K této zakázce bude třeba dále zajistit stavební, zdravotechnické a elektrikářské práce. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – nelíbí se mu, že tuto akci řešíme odlišným postupem. Není to havárie. Odlišný postup 
není opodstatněný. 
S. Bartoš – jedná se o případ hodný zvláštního zřetele. 
K. Torn – nelíbí se mu, že to není systémové. Žádal instalaci klimatizace do prostor radnice a peníze 
na toto mu nebyly schváleny. 
D. Holman – odlišný postup byl použit proto, že je to stejný dodavatel, který už v objektu realizoval 
dodání chladícího zařízení a provádí na nich servis. 
 
Přijaté usnesení: 289/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku a montáž 
chlazení do koncertního sálu v ZUŠ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností MMklima s.r.o., Palackého třída 2630/131, 612 00 Brno, IČ 29260795 
za cenu 237.258,01 Kč vč. DPH. 

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

22. Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka organizace Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim nechala dle plánu opravit 
koupelnu v uvolněném bytě Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim z důvodu snížení 
sprchového koutu. Práce byly spojeny s výměnou původních kovových trubek za plastové nejen 
v koupelně, ale i v kuchyni. Všechny byty mají sprchové kouty ve výši cca 50 cm, což působí problémy 
nájemníkům při jejich používání. Předpokladem je, že v roce 2018 bude v DPS opraveno asi 7 
koupelen po vrácení bytu nájemníkem. Oprava jedné koupelny se bude pohybovat do 60 tis. Kč. 
Opravy koupelen v bytech budou hrazeny z investičního fondu organizace. Z tohoto důvodu CSS 
Kuřim žádá o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu v částce 25.866 Kč do 
investičního ve výši daňové úspory a čerpání investičního fondu na úhradu oprav koupelen v bytech 
DPS. Stav rezervního fondu organizace činí 2.461 tis. Kč, investiční fond je ve výši 5.942 tis Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nyní schválíme financování a technické řešení budeme řešit posléze za pomoci 
odboru investičního. 
 
Přijaté usnesení: 290/2018 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 

IČ 49457276 převod finančních prostředků z rezervního fondu do investičního 
fondu v částce 25.866 Kč tj. ve výši daňové úspory a čerpání investičního fondu 
v částce do 430.000 Kč k úhradě oprav koupelen v roce 2018 v objektu domu 
s pečovatelskou službou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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23. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, dodatek č. 5 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- sanaci podkladního betonu podlah - ZL č. 41 .................................................. 96.994,90 Kč bez DPH 
Při odbourávání stávajících nášlapných vrstev dlažeb v místnostech sociálních zařízení a přípravny 
jídel došlo k oddělení i horní části podkladních betonů z důvodu jejich nízké kvality. Projekt počítal 
pouze s vyrovnáním podkladu samonivelační stěrkou. Po konzultaci s dodavateli samonivelačních 
stěrek bylo rozhodnuto o sanaci podkladního betonu hloubkovou penetrací a směsí s výztužnou 
tkaninou. Provedení sanace je nezbytné pro zajištění požadované životnosti nášlapných vrstev 
podlah. 
V souvislosti se sanací budou odečteny položky pro přípravu povrchu před kladením dlažby 
a vyrovnávací stěrky .............................................................................................. -6.664,14 Kč bez DPH 
 
- doplnění položek projektové dokumentace neobsažených v rozpočtu, popřípadě položek, které 

bylo nutné doplnit z hlediska funkčnosti díla (lapače splavenin, samozavírače, madla, chybějící 
výměry maleb, vpust šachty hydraulické plošiny, odfuk plynu, chybějící výplně zábradlí, plastová 
dvířka, sekání venkovních parapetů) - ZL č. 42 ............................................. 129.553,59 Kč bez DPH 

Změnou dispozic střechy objektu došlo ke změně umístění svodů dešťové vody ze střechy. Rozpočet 
neobsahoval položky pro přesun lapačů střešních splavenin a napojení dešťové kanalizace do pozic 
nových svodů. Rozpočet byl dále doplněn o odvodnění šachty hydraulické plošiny, změnu trasy 
stávajícího odfuku plynu z kotelny, úpravu venkovní spodní části okenních otvorů pro vložení KZS, 
doplnění revizních dvířek pro ventily a čistící kusy ZTI, madla pro TPO a samozavírače dveří, úprava 
zámečnických výrobků - mezery v zábradlí z důvodu bezpečnosti a byl opraven výkaz výměr pro 
malby. 
 
- provedení sádrokartonového podhledu v mč. 103 - ZL č. 43 .......................... 8.775,78 Kč bez DPH 
Stávající podhled v místnosti č. 103 - příprava jídel - byl výstavbou nové výtahové šachty narušen 
natolik, že musel být stržen a nahrazen novým podhledem z SDK. 
 
- provedení reprofilace průvlaku v 2.NP. - ZL č. 44 .............................................. 6.296,84 Kč bez DPH 
PD uvažovala se ztužením průvlaku mezi místnostmi č. 205 a 206 ocelovými profily. Spolupůsobení 
průvlaku s ocelovými profily mělo být zajištěno výplní stavebním lepidlem. Stav průvlaku ovšem 
vyžadoval jeho reprofilaci a vylití prostoru mezi průvlakem a ocelovými profily statickou zálivkovou 
hmotou. 
 
- opravě venkovního soklu - ZL č. 45 ................................................................. 12.505,29 Kč bez DPH 
Venkovní sokl budovy byl tvořen omítkou vystupující o 2 cm před ostatní venkovní omítky. Omítka 
soklu musela být odbourána a zpětně doomítána v tenčí vrstvě pro vytvoření jednolitého podkladu pro 
provedení KZS. 
 
- provedení omyvatelného nátěru, krytů radiátorů a renovace zábradlí centrálního schodiště 

- ZL č. 46 ........................................................................................................ 609.828,32 Kč bez DPH 
Investor rozhodl o doplnění zakázky o demontáž zbytku starého obložení stěn a nahrazením 
omyvatelným nátěrem stěn, dále o kryty radiátorů a také o renovaci nátěrů a madel centrálního 
schodiště. 
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- zabezpečení objektu - slaboproud EZS, generální klíč, blokátory zámků 
- ZL č. 47 ........................................................................................................ 347.820,00 Kč bez DPH 

Investor provedl revizi zabezpečení objektu a rozhodl o doplnění o: 
A) elektromagnetické blokátory úniku, doplnění systému generálního klíče a napojení EZS na 

centrální systém, protipožární čidla s hlášením požáru přímo bezpečnostním 
složkám................................................................................................... 293.587,00 Kč bez DPH 

B) kamerový zabezpečovací systém CCTV (5x bezpečnostní kamera v interiéru - proti vstupu do 
budovy a 2x venkovní bezpečnostní kamera) .......................................... 54.233,00 Kč bez DPH 

Z tohoto důvodu část prací, která je uvedena v rozpočtu - úpravy stávajících zařízení a propojení 
vkládacími lištami, se tedy nebudou provádět. .................................................... -14.878,00 Kč bez DPH 
 
- provedení výlezu do půdního prostoru, místnost č. 214 - ZL č. 48 .................... 3.000,00 Kč bez DPH 
Z prostorových důvodů v místnosti č. 214, kde není prostor pro nástup na schůdky stahovacích 
půdních schodů dle PD, byl zrušen projektovaný výlez na půdu a bude využito stávajícího výlezu 
s úpravou stávajícího žebříku. 
V této souvislosti se nebudou realizovat stahovací půdní schody ...................... -13.082,67 Kč bez DPH 
 
- provedení nájezdových obrubníků a nesoulad PD x skutečnost - ZL č. 49 ..... 39.253,99 Kč bez DPH 
Projekt neřešil poškozené stávající obrubníky mezi asfaltovou vozovkou a plánovanými parkovišti 
a rozšířením silnice. Byly již poškozeny před zahájením stavby a při výkopových pracích byly 
poškozeny ještě více a nejsou již funkční. Výměna nájezdových obrubníků se zařezáním do asfaltu 
zajistí trvanlivost konstrukce a zachování stávajících odtokových poměrů přes dešťovou vpusť. Dále 
byly dle skutečnosti zaměněny nájezdové obrubníky za silniční obrubníky u parkovacích stání, neboť 
v rozpočtu byl nedostatek nájezdových, ale přebytek silničních obrubníků. 
V souvislosti s úpravou zpevněných ploch a nesouladu mezi výkresovou dokumentací, výkazem 
výměr a skutečně provedenými pracemi dojde ke snížení ceny o ...................... -15.629,92 Kč bez DPH 
 
- navýšení výkopových prací a skladby podkladu - ZL č. 50 ............................ 281.284,70 Kč bez DPH 
Po odkopání zeminy pod parkovacím stáním pro tělesně postižené a okolní pojízdné dlažbě do 
hloubky dle projektu, byla provedena zkouška únosnosti podkladní zeminy. Tato zkouška nevyhověla 
a na základě odborného posudku bylo rozhodnuto o provední výkopu hlubším o 40 cm na celé ploše 
pojízdných dlažeb (zámkové a s distančníky) a podkladní štěrkodrti a geotextilie 500 g/m

2
. Rovněž 

u parkoviště s místem pro tělesně postižené a okolní pojízdné dlažby bylo zjištěno, že oproti projektu 
je terén zvýšen průměrně o 60 cm a je tedy nutno provést větší výkop a ruční odkop šikminy svahu se 
svahováním oproti původnímu výkazu výměr. 
 
- provedení záměny dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu - ZL č. 51 ........ 79.314,25 Kč bez DPH 
Z důvodu zajištění vsakování co největšího množství dešťových vod na pozemku, aby dešťová voda 
nestékala do kanalizace, byla provedena záměna dlažby s distančníky za zámkovou dlažbu. Součástí 
skladby dlažby s distančníky je sorpční geotextilie, proti úniku ropných látek, která byla také doplněna. 
Dále byly pod skladbou zpevněných ploch vykopány drenážní rýhy, které byly vyplněny zásypem 
z kameniva a obaleny geotextilií 500 g/m

2
. 

V souvislosti se záměnou dlažby nebude provedena zámková dlažba .............. -17.310,87 Kč bez DPH 
 
- provedení ručních výkopů pro vedení podzemních sítí - ZL č. 52 ................. 115.543,70 Kč bez DPH 
Bylo zjištěno, že vedení podzemních sítí (vedení NN, plynovod, vodovod, kanalizace, internet) pod 
parkovištěm bez místa pro tělesně postižené a okolní pojízdnou dlažbou jsou uložena v hloubce, kde 
zasahují výkopy. Tyto výkopy bylo tedy nutno provést ručně, aby nedošlo k poškození sítí a to ve 
větším rozsahu, než je uvedeno ve výkazu výměr. 
 
- provedení zámkové dlažby části chodníku k ulici - ZL č. 53 .............................. 2.489,15 Kč bez DPH 
Výměna zámkové dlažby chodníku je dle projektu jen po úroveň sousedního domu. Vzhledem k tomu, 
že tento chodník pokračuje ještě cca 5,5 m k navazujícímu chodníku na ulici, bylo rozhodnuto 
o výměně i této části zámkové dlažby. 
 
- zpevněné plochy - způsobilé výdaje - ZL č. 54 .............................................. -22.584,28 Kč bez DPH 
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V projektové dokumentaci byla navržena výměna stávajícího chodníku mezi budovou mateřské školy 
a asfaltovou komunikací a to včetně obrubníků. Po kontrole tohoto chodníku a obrubníků bylo zjištěno, 
že jsou v dobrém stavu a plně funkční - jejich výměna tedy není nutná. Proto bylo rozhodnuto tyto 
práce neprovádět. 
 
 
Cena víceprací Dodatek č. 5 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.732.660,51 Kč 
DPH  ................................................................ 363.858,71 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 2.096.519,22 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 5 
Cena méněprací bez DPH  .............................. - 90.149,88 Kč 
DPH  ................................................................ - 18.931,47 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 109.081,35 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 5 
Cena celkem Dodatek č. 4 bez DPH  ........... 1.642.510,63 Kč 
DPH  ................................................................ 344.927,23 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 5 vč. DPH  .......... 1.987.437,86 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2017/D/0049 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 15.389.660,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH ..................... 314.685,97 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH ..................... 681.519,17 Kč 
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH ..................... 664.704,93 Kč 
Navýšení Dodatek č. 5 bez DPH .................. 1.642.510,63 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 18.693.080,70 Kč 
DPH  ............................................................. 3.925.546,95 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 22.618.627,65 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.987.437,86 Kč vč. DPH, zároveň 
nedojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0049. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 5 

B - ZL dodatek č. 5 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Diskuse: 
D. Holman – dle změnového listu č. 47 – opatření za 350 tisíc Kč za zabezpečovací zařízení. Kamery 
ke vstupu považuje za zbytečnost, tzn. navrhuje vyjmout bod B. 
D. Sukalovský – přimlouvá se za zachování. 
D. Holman – předkládá pozměňovací návrh a navrhuje orientačně hlasovat o vyjmutí bodu B): 
PRO: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
D. Sukalovský – nyní budou hlasovat o původním návrhu. 
 
Přijaté usnesení: 291/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0049 na podlimitní veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., 
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který spočívá v navýšení 
ceny díla o 1.987.437,86 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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24. Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci akce "100 lip - 100 
oslav" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření smlouvy mezi městem Kuřim 
a Jihomoravským krajem, týkající se spolupráce při realizaci akce "100 lip - 100 oslav", v rámci které 
plánuje Jihomoravský kraj ve spolupráci s městy, městysy, obcemi a dalšími významnými subjekty 
Jihomoravského kraje při příležitosti 100. výročí vzniku samostatného československého státu 
slavnostním způsobem vysadit 100 lip srdčitých (Tilia cordata) na 100 místech na území 
Jihomoravského kraje. 
 
Přílohy: A - smlouva o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 292/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci mezi městem Kuřim 

a Jihomoravským krajem, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, 601 82 Brno, 
IČ 70888337 týkající se realizace akce "100 lip - 100 oslav" a souhlasí s výsadbou 
1 ks Lípy srdčité na pozemku par. č. 2256, k. ú. Kuřim. 

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

25. Různé 
 
J. Vlček – žádá o kontrolu stromů rostoucích směrem od sběrného dvora v ul. Sv. Čecha do ul. 
Jelínkových. Jsou ve špatném stavu. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:50 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30. 5. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23. 5. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Klub vojenské historie Kuřim z.s. – žádost o souhlas s umístěním kříže 
 2A - situace 1 
 2A - situace 2 
 2B - vizualizace kříže 1 
 2B - vizualizace kříže 2 
 2C - text informační tabulky 
 2D - žádost 
3 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o uzavření splátkového kalendáře 
4 Jana Krejčí, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
5 VBM – lékařská technika, spol. s r.o., Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru 

č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
 5A - nabídka 
 5B - nájemní smlouva 
6 Dočasný zastávkový přístřešek na nám. Osvobození - zrušení usnesení 
7 Vyhodnocení výběrového řízení na „Park Havlíčkova - herní prvky“ 
 7A - protokol o otevírání obálek 
 7B - protokol o otevírání obálek - kontrola úplnosti 
 7C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 7D - příloha ke zprávě o posouzení a hodnocení nabídek 
8 Dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
 8A - dohoda o ukončení smlouvy o dílo 
9 Poskytnutí bezplatných registrací do městské knihovny Kuřim 
 9A - ceník poplatků MKK 
 9B - náhled 
10 Zápis komise stavební ze dne 14. 5. 2018 
 10A - zápis komise stavební 14. 5. 2018 
11 Zápis z jednání komise dopravy dne 14. 5. 2018 
 11A - zápis 
12 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 12A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 12B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 12C - vyřazovací protokoly 
13 Nová elektropřípojka pro kamerový systém 
14 Žádost o finanční příspěvek 
 14A - žádost 
 14B - darovací smlouva 
15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 15A - zápis komise 
 15B - zápis ze šetření 
 15C - pořadník DPS 
16 Smlouva o připojení k distribuční soustavě NN s E.ON Distribuce, a.s. pro el. přípojku 

štoly Pod Zárubou 
 16A - smlouva 
17 Rozpočtové opatření č. 5 
18 Vyhodnocení výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu „Obratiště na ul. 

K. H. Máchy“ 
 18A - protokol o otevírání obálek 
 18B - protokol o otevírání obálek - kontrola úplnosti 
 18C - zpráva o posouzení nabídek 

18D - zpráva o posouzení nabídek - hodnoceni 
 18E - návrh smlouvy o dílo 
19 Nájemní smlouva 
 19A - smlouva 
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20 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
 20A - protokol 
 20B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 20C - návrh SOD 
21 Vyčlenění finančních prostředků z ORG 1006 000 000 „ Drobné investice“ 
21/1 ZUŠ - odlišný postup na dodávku a montáž chlazení  
 21/1A - smlouva o dílo 
22 Čerpání rezervního a investičního fondu CSS Kuřim 
23 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 5 

k SoD 
 23A - dodatek č. 5 
 23B - změnový list 
 23C - časový a finanční harmonogram 
24 Uzavření smlouvy o spolupráci při realizaci akce "100 lip - 100 oslav" 
 24A - smlouva o spolupráci 


