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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 21/2018 konané dne 19. 6. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 

města. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 9:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Rozhodnutí o přidělení zakázky: Město Kuřim – Změny územního plánu 

2 Jiří Sýkora, Kuřim – prodloužení nájemní smlouvy 

3 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 

4 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 

4/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 1011 – nové zahájení VŘ 

5 Havárie hlavního přípojky vody v Domě s pečovatelskou službou 

6 Různé 

 
 
 

1. Rozhodnutí o přidělení zakázky: Město Kuřim – Změny územního 
plánu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel): Mgr. Dagmar Montagová) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM bylo zástupcem zadavatele: Fiala, 
Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s. r. o., realizováno zadávací řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu s názvem „Město Kuřim - Změny územního plánu“. Zadání veřejné zakázky probíhalo 
v režimu finančního limitu III, předpokládaná hodnota veřejné zakázky v rozsahu 200.000 až 
500.000 Kč bez DPH. 
E-mailem ze dne 15. 5. 2018 bylo osloveno 5 společností: knesl kynčl architekti s.r.o., Urbanistické 
středisko Brno, spol. s r.o., atelier ERA, ALFAPROJEKT OLOMOUC, a.s. a Urbanismus, architektura, 
design - Studio, spol. s r.o. Lhůta pro podání nabídek byla do 30. 5. 2018, 10:00 hod. Nabídky byly 
získány od 2. uchazečů: knesl kynčl architekti s.r.o., Urbanistické středisko Brno, spol. s r.o. Při 
otevírání obálek nebyla žádná nabídka vyřazena.  
Kritéria hodnocení byla stanovena podle nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. V rámci 
hodnocení kvality byla požadována dvě kritéria: počet významných služeb dodavatele v posledních 5 
letech a délka odborné praxe vedoucího týmu. Za významnou službu byla požadována vydaná 
územně plánovací dokumentace pro území s min. 10 000 obyvateli. Podrobnější popis hodnocení, 
vizte přílohy: A-protokol o jednání komise a B - výčet bodového hodnocení nabídek. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí (Mgr. Ing. D. Sukalovský, S. Bartoš 
a Mgr. D. Montagová) doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti knesl kynčl 
architekti s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481. 
Předkládáme RM smlouvu o dílo, změny územního plánu budou prováděny opakovaně po dobu 4 let 
podle potřeb města Kuřim. Fakturace bude prováděna na základě výkazu skutečně provedených 
prací, cen jednotlivých provedených prací a hodinové sazby jsou uvedeny v příloze č. 2 smlouvy 
o dílo. Finanční částky budou hrazeny z ORG 9019-0 "ÚPD". 
 
Přílohy: A - protokol 

B - výpočet hodnocení 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – uvedená částka je předpoklad, kolik by toho mělo být uděláno za 4 roky. 
D. Holman – to tak není, ze smlouvy to nevyplývá. 
J. Vlček – ve smlouvě je uvedeno, že cena díla dle tohoto článku je nejvyšší přípustná 
a nepřekročitelná. Ale není tam uvedena. 
D. Holman – přesně tak. Pořád mluvíme o ceně, která sloužila pro výpočet ceny. Není to cena 
nejvýše přípustná. 
D. Sukalovský – pokud se dosáhne tohoto limitu, potom se bude uzavírat dodatek ke smlouvě nebo 
nové výběrové řízení. 
D. Holman – pohybujeme se v režimu odlišného postupu, který vyplývá z logiky věci. Smlouva platí 
4 roky, a pokud se zadá těsně před vypršením smlouvy další zpracování změny, potom se smlouva 
automaticky prodlouží o 2 roky. 
D. Sukalovský – prodloužit se to musí dodatkem a ten musí schválit ten, kdo schválil smlouvu. 
J. Vlček – ptá se, proč jsou jen dvě nabídky? 
D. Holman – mluvil jsem s jedním z těch oslovených, jsou zaneprázdněni. 
J. Vlček – jaká je cena od arch. Kynčla? 
D. Sukalovský – je to ta nižší, tj. 312.000 Kč bez DPH. 
D. Holman – vadí mu, že je smlouva uzavírána na 4 roky s možností prodloužení o 2 roky. 
D. Sukalovský – po 4 letech mu smlouva končí, rozdělanou práci musí dokončit a pokud nebude vůle, 
tak mu už nebudou zadávány další změny. 
D. Holman – byl by rád, kdyby podmínky do takto složitých výzev stanovila rada. 
D. Sukalovský – územní plán má mít jistou návaznost a zadání na 4 roky je v pořádku. 
 
Přijaté usnesení: 325/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Město Kuřim - Změny územního 
plánu“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností knesl kynčl architekti 
s.r.o., se sídlem Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481 za ceny dle přílohy 
č. 2 smlouvy. 

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

2. Jiří Sýkora, Kuřim – prodloužení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1260/59, 1+1, umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem této bytové jednotky je pan Jiří Sýkora, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 
Nájemní smlouva je s nájemcem uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou - vždy na 1 rok. 
Nyní je nájemní smlouva uzavřena do 30. 6. 2018. 
Na základě informací z oddělení přestupků, které má OMP k dispozici, porušil nájemce ustanovení 
bodu 5.8. nájemní smlouvy ze dne 28. 6. 2017, a to tím způsobem, že od léta 2017 do února 2018 byt 
neužíval a přenechal jej do podnájmu jiné osobě bez písemného souhlasu pronajímatele. V bytě se 
několik měsíců nezdržoval, obecní byt tedy nepotřebuje a bydlení má zajištěno na jiném místě. 
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OMP pana Sýkoru přípisem ze dne 28. 5. 2018, který pan Sýkora osobně převzal dne 1. 6. 2018, 
upozornil, že na základě výše uvedených skutečností s ním nebude nájemní smlouva na další období 
uzavřena a že má do 30. 6. 2018 předmětnou bytovou jednotku vyklidit a předat zpět pronajímateli. 
 
Proti přípisu OMP se pan Sýkora dne 5. 6. 2018 odvolal. Ve svém odvolání uvádí, cit.: 
„Byt řádně užívám 20 let, nejprve s matkou a sestrou. Matka zemřela, sestra se odstěhovala na 
Slovensko. Od té doby užívám byt sám. Na podzim 2017 jsem ústně požádal paní Janouškovou 
o souhlas, že bude se mnou bydlet bratranec p. Vlach. Paní Janoušková, jako pronajímatel bytu 
souhlasila a o písemné žádosti se nezmínila. Ihned jsem o této skutečnosti informoval předsedu SVBJ 
Nádražní 1260 paní Evu Lovětinskou a správce Investservis, zastoupeným Terezou Bechovou, kterou 
jsem navštívil osobně a byla navýšena platba za služby na dvě osoby, což zkontroloval předseda 
SVBJ paní Lovětinská. Na začátku nebyl problém, ale později si p. Vlach pozval 2x společnost v době, 
kdy jsem nebyl doma. Poprvé jsem ho hned upozornil, že to nelze, když se to opakovalo, řekl jsem, ať 
se odstěhuje, že nechci mít problémy. Totéž mu sdělila paní Lovětinská, kterou začal slovně napadat. 
Po tomto incidentu z bytu odešel. Začal mi dělat problémy, začal vyhrožovat a obtěžoval v domě. 
Proto jsem navštívil Policii ČR, aby byla sjednána náprava. Výsledkem je, že budu potrestán já 
neprodloužením nájemní smlouvy. V bytě řádně bydlím, neruším ani jinak neobtěžuji sousedy. Pokud 
mi bude ukončena nájemní smlouva, nemám kam jít. Proto žádám o nové zvážení tohoto rozhodnutí. 
Předkládám vyjádření výboru SVBJ domu Nádražní 1260 v Kuřimi a spolubydlících.“ 
 
Podobně se svým přípisem vyjádřil i výbor SVBJ domu Nádražní 1260, vč. svých podpisů a podpisů 
spolubydlících. 
OMP má však k dispozici další důkazy, které dokazují, že pan Sýkora v bytě s panem Vlachem 
nebydlel a byt mu pronajímal bez písemného souhlasu pronajímatele. 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP mimořádně radě města k rozhodnutí, zda s panem 
Sýkorou uzavřít na další období jednoho roku nájemní smlouvu k bytu č. 1260/59. Pokud rada města 
schválí uzavření nájemní smlouvy, navrhuje OMP navýšit nájemné na 65 Kč/m

2
/měs. 

 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Jiřím Sýkorou, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1260/59 
umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, 
který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou 
od 1. 7. 2018 do 30. 6. 2019 za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. 
Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

3. Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 13. 6. 2018 byla doručena žádost společnosti GOLF BRNO, a.s., Štefánikova 110/41, 602 00 
Brno, IČ 26907089 o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi na realizaci akce 
„Mistrovství Evropy družstev dorostenců 2018“ konanou ve dnech 8. - 14. 7. 2018 v Golfovém resortu 
Kaskáda. Tohoto mistrovství se zúčastní 96 nejlepších dorostenců - hráčů do 18 let z 16 evropských 
zemí. Evropská golfová asociace (EGA) nazývá tento turnaj nejvýznamnější akcí výkonnostního 
amatérského golfu sezóny 20418 v České republice. 
Důvodem žádosti je získání příspěvků na realizaci, protože se jedná o akci financovanou převážně 
z vlastních zdrojů žadatele, případně získaných darů a dotací. Podrobný položkový rozpočet je 
uveden v žádosti (příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
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Diskuse: 
D. Holman – proč nepodali žádost z Programu finanční podpory? Je to akce, kterou mají jistě dopředu 
naplánovanou. Navíc zákon neumožňuje poskytnout individuální dotaci, když máme vyhlášený 
Program na poskytování dotací pro sportovní akce. Spíše bychom měli poskytnout příspěvek 
z propagace. 
D. Sukalovský – s tím souhlasí. Stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města 

Kuřimi ve výši .......... Kč společnosti GOLF BRNO, a.s., Štefánikova 110/41, 602 
00 Brno, IČ 26907089 na realizaci akce „Mistrovství Evropy družstev dorostenců 
2018“ konanou ve dnech 8. - 14. 7. 2018. 

 
 
 

4. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 2/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. Předmětem díla 
bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, spočívající ve výměně 
oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního schodiště, vytvoření 
krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch a zeleně včetně 
nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší vzrostlou zelení 
a novým mobiliářem. 
 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 17 potencionálním dodavatelům a uveřejněna na profilu 
zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky ke dni 28. 5. 2018 byla podána jedna nabídky. 
 
Hodnoticí komise doporučuje Radě města Kuřimi zrušení výběrového řízení z důvodu překročení  
nejvýše přípustné hodnoty veřejné zakázky, která činila 1.700.000 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - RM 2018-06-19c Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 326/2018 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Revitalizace předprostoru MŠ Komenského“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

4/1. Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 1011 – nové 
zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 1011“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
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Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce pro MŠ 
Kuřim, Komenského 1011, parc. č. 2301/1. Rozsah stavebních úprav je vymezen projektovou 
dokumentací, kterou zpracovala společnost 7points, s.r.o. architektonická kancelář Archlive, 
v 07/2017. 
 
Zahájení akce se předpokládá 9. 7. 2018. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 31. 8. 2018. 
Nejvýše přípustná hodnosta nabídkové ceny 2.250.000 Kč vč. DPH. 
 
Předmětem díla bude revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011, 
spočívající ve výměně oplocení a vytvoření části nového oplocení, sanaci stávající zídky a venkovního 
schodiště, vytvoření krytého prostoru před oběma vchody do MŠ, novém uspořádání pochůzích ploch 
a zeleně včetně nového materiálu pochůzích ploch, doplnění předprostoru novou drobnou i větší 
vzrostlou zelení a novým mobiliářem. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Nabídková cena musí být platná 
nejméně do konce lhůty plnění. 
 
Tato zakázka již byla dvakrát soutěžena, bohužel zhotovitel vždy nabídl vyšší cenu, než byla nejvýše 
přípustná hodnota nabídkové ceny. Tato výběrová řízení byla zrušena. Protože chceme realizaci 
zakázky provézt letošní letní prázdniny, žádáme radu města o možnost vypsání zkráceného 
výběrového řízení. 
zahájení výběrového řízení 19. 6. 2018 
ukončení výběrového řízení 26. 6. 2018. 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky MŠ 
 
Diskuse: 
J. Vlček – spíše by s vyhlášením výzvy počkal. 
L. Ambrož – řekli jsme, že se to vypíše, aby si mohly realizační firmy naplánovat práce na prázdniny 
r. 2019. 
D. Sukalovský – pokud to není nutné, tak by taky počkal. 
D. Holman – toto se bude hradit z peněz mateřské školy. 
D. Sukalovský – musíme aspoň ošetřit opravu chodníku standardní cestou. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice S4/2018/RM 

Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při zahájení zadávacího řízení na 
výběr zhotovitele veřejné zakázky na stavební práce „Revitalizace předprostoru 
MŠ Komenského 1011“, schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje 
hodnoticí komisi dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman)   Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

5. Havárie hlavního přípojky vody v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou došlo k havárii přípojky vody do objektu DPS, Zahradní 1275, kdy 
teče voda z hlavní trubky do místnosti v kotelně. Přípojka má na sobě prorezavělé trhliny, kterými 
voda teče. Vzhledem k tomu, že opravné práce na přípojce budou trvat cca 3- 4 dny a je nebezpečí, 
že po odkrytí přípojky dojde k prasknutí, ředitelka CSS Kuřim objednala pro nájemníky DPS cisternu 
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s pitnou vodou. Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim PhDr. M. Bártová zahájila výběrové řízení. 
Osloveny 2 firmy. Vybrána firma Pavel Juračka, Legionářská 1086, Kuřim IČ 71872175 s nabídkovou 
cenou 99.015 Kč vč. DPH. Finanční prostředky na opravu budou čerpány z investičního fondu 
organizace. Z tohoto důvodu ředitelka CSS Kuřim M. Bártová žádá o schválení čerpání investičního 
fondu organizace. 
 
Přijaté usnesení: 327/2018 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 

Kuřim, IČ 49457276 čerpání investičního fondu v částce 99.015 Kč vč. DPH na 
úhradu opravy přípojky vody do Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275/10, 
664 34 Kuřim. 

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

6. Různé 
 
J. Vlček – byl by rád, kdyby se zvážilo podání dotace na dovybavení hasičské zbrojnice. 
D. Sukalovský – dotace postihuje pouze 50 % pořizovací ceny. Požadavky hasičů jsou vysoké, tzn. 
3,5 mil. Kč by bylo k dofinancování. Vedení HZS JMK by k tomu dali souhlasné stanovisko, ale myslí 
si, že na dotaci stejně nedosáhneme. Dle jejich názoru je, že SDH jsou dostatečně vybaveni. Žádost 
o dotaci můžeme podat a uvidíme. Požádá dotační referentku, aby zahájila patřičné kroky. 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 10:06 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 19. 6. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Rozhodnutí o přidělení zakázky: Město Kuřim – Změny územního plánu 
 1A - protokol 

1B - výpočet  hodnocení 
 1C - smlouva 
2 Jiří Sýkora, Kuřim – prodloužení nájemní smlouvy 
3 Poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi 
 3A - žádost 
 3B - smlouva 
4 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského - zrušení VŘ 
 4A - protokol o otevírání obálek 
 4B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
4/1 Revitalizace předprostoru MŠ Komenského 1011 – nové zahájení VŘ 
 4/1A - výzva k podání nabídky MŠ 
5 Havárie hlavního přípojky vody v Domě s pečovatelskou službou 


