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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 20/2018 konané dne 13. 6. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 6. 2018 

2 Jmenování předsedy Ústřední inventarizační komise 2018 

3 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s. – žádost o ukončení smlouvy dohodou 

4 Výpůjčka pozemku u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 

5 Zrušení usnesení č. 234/2018 ze dne 9. 5. 2018 

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

6/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, 
TS, NNk, 8. etapa“ 

7 Dopravní řešení sportovní areál – zrušení usnesení 

7/1 Dopravní řešení sportovního areálu - DSP/PDPS  

8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim - Město Kuřim – Změny územního plánu 

9 Klubovna pro seniory - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce 

10 Vyčlenění částky z ORG 1 006 000 00 na akci "Realizace zabezpečovacích prací levé 
štoly v lokalitě Pod Zárubou" 

11 Zrušení usnesení RM č. 562/2017 ze dne 14. 11. 2017 

11/1 Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby „Díly za Sv. Jánem - 
8. etapa“ 

12 Zrušení usnesení RM č. 154/2018 ze dne 10. 4. 2018 

12/1 Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby „FAMILY PARK 
ZAHRÁDKY“ 

13 Ukončení smlouvy o provozování kanalizace se spol. Wellness Kuřim s.r.o. 
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13/1 Smlouva o provozování jednotné kanalizace včetně retenční nádrže společností 
Wellness Kuřim s.r.o. 

14 Souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 

15 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

16 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 

17 Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1 

18 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu 

19 Odměna ředitelce MŠ Zborovská 

20 Smlouva o provozování úpravny vody a areálové kanalizace 

21 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 

22 Zpráva o činnosti Sportovního zařízení města Kuřimi za rok 2017 

23 Poskytnutí peněžitého daru 

23/1 Poskytnutí peněžitého daru 

24 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

25 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Červenáčkova 

26 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Tleskačova 

27 Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 

28 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

28/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

29 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 6. 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: 293/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 6. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
D. Sukalovský – na jednání rady města pozval Ing. Marka Boušku, proto navrhuje předřadit materiál 
č. 25 a 26. 
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25. Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na 
ul. Červenáčkova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, Stanislav 
Bartoš) 
 
Radě města Kuřimi dne 13. 6. 2018 předkládáme dohodu o součinnosti při výstavbě technické 
infrastruktury na ul. Červenáčkova, se stavebníky manžely Ing. Markem Bouškou a Ing. Lenkou 
Bouškovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a Ing. Lenkou Droběnovou, Drásov xxx. Stavebníci 
hodlají vybudovat na na pozemcích v prodloužení ulice Červenáčkova technickou infrastrukturu 
potřebnou pro výstavbu rodinných domů. Příprava probíhá současně s dalšími stavebníky, kteří 
hodlají prodloužit ulici Tleskačovu. Podmínkou města pro tato prodloužení je propojení těchto ulic 
v horní části zástavby. 
Na tomto propojení se budou stavebníci podílet včetně poskytnutí potřebných pozemků. 
K tomuto účelu je se stavebníky sjednána dohoda o součinnosti. 
 
Přílohy: A – dohoda ul. Červenáčkova 
 B – situace ul. Červenáčkova 
 C – situace ul. Červenáčkova 
 D – situace ul. Červenáčkova 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:24 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá, aby se ve smlouvách rozepisovaly zkratky. 
D. Sukalovský – v čl. 1, odst. 1.2. bude uvedeno v první větě: „Stavebníci poskytnou městu Kuřim 
pozemky pro realizaci dopravního propojení jakožto záměru města. 
D. Holman – v čl. 1 odst. 1.4. by mělo být nahrazeno slovo „souhlasí“ jasným závazkem, že stavebník 
finanční podíl uhradí. Stejně tak by tam mělo být zmíněno, že zajistí projekt. 
S. Bartoš – stavebník zajistí projekt a zařídí územní rozhodnutí a stavební povolení. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:28 hod Ing. Marek Bouška. 
 
 
D. Sukalovský – budou dvě smlouvy, tzn. jedna na ul. Červenáčkovu a na ul. Tleskačovu. Dohodu si 
nahlas přečetli a vzájemně odsouhlasili. 
D. Holman – žádá do preambule do bodu 2 doplnit: „Záměr města podléhá schválení příslušnými 
orgány města. Financování podléhá schválení zastupitelstvu. 
M. Bouška – jsou to běžné procedurální záležitosti. 
D. Holman – prošlo to stavební komisí? Chce vědět, jaké bylo jejich stanovisko. 
M. Bouška – nyní čekáme pouze na stanovisko rady města, abychom mohli tento doložit pro vydání 
územního rozhodnutí. 
 
 
Z jednání odešel v 14:40 hod Ing. Marek Bouška a S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 294/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o součinnosti při výstavbě technické 

infrastruktury v ulici Červenáčkova mezi městem Kuřim a stavebníky manžely Ing. 
Markem Bouškou a Ing. Lenkou Bouškovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
a Ing. Lenkou Droběnovou, Drásov xxx a souhlasí s vydáním územního 
rozhodnutí. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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26. Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na 
ul. Tleskačova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková, Stanislav 
Bartoš) 
 
Radě města Kuřimi předkládáme dohodu o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. 
Tleskačova, se stavebníkem Ing. Jarmilou Jurovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, zastoupenou na základě 
plné moci panem Ing. arch. Pavlem Jurou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 Brno. Stavebníci hodlají 
vybudovat na pozemcích v prodloužení ulice Tleskačova technickou infrastrukturu potřebnou pro 
výstavbu rodinných domů. Příprava probíhá současně s dalšími stavebníky, kteří hodlají prodloužit 
ulici Červenáčkovu. Podmínkou města pro tato prodloužení je propojení těchto ulic v horní části 
zástavby. Na tomto propojení se budou stavebníci podílet včetně poskytnutí potřebných pozemků. 
K tomuto účelu je se stavebníky sjednána dohoda o součinnosti. 
 
Přílohy: A – dohoda ul. Tleskačova 
 B – situace ul. Tleskačova 
 C – situace ul. Tleskačova 
 D – situace ul. Tleskačova 
 E – plná moc 
 
Přijaté usnesení: 295/2018 - RM schvaluje uzavření dohody o součinnosti při výstavbě technické 

infrastruktury v ulici Tleskačova mezi městem Kuřim a stavebníkem Ing. Jarmilou 
Jurovou, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 Brno zastoupenou na základě plné moci 
panem Ing. arch. Pavlem Jurou, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 621 00 Brno a souhlasí 
s vydáním územního rozhodnutí. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:48 hod PhDr. Miloslava Bártová – ředitelka CSSK a vzdálil se 
D. Holman – počet přítomných radních 3. 
 
 
 

16. Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim zpracovalo Výroční zprávu za rok 
2017 dle zákona 563/1991 Sb., o účetnictví v aktuálním znění, kterou přikládá v příloze. 
 
Přílohy: A - výroční zpráva 2017 
 
Diskuse: 
M. Bártová – krátce seznámila členy rady města s obsahem výroční zprávy a s výhledem plánů 
a investičních záměrů do dalšího roku. 
 
 
Z jednání odešla v 14:55 hod PhDr. Miloslava Bártová. 
 
 
Přijaté usnesení: 296/2018 - RM bere na vědomí Výroční zprávu Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
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2. Jmenování předsedy Ústřední inventarizační komise 2018 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dle vnitřní směrnice Městského úřadu Kuřim č. S1/2014/RM - Provádění inventarizace majetku 
a závazků města Kuřimi je předsedou ústřední inventarizační komise tajemník městského úřadu. 
Tajemník Ing. Karel Torn, CSc. je ve funkci dočasně - zástup po dobu mateřské a rodičovské 
dovolené. Po konzultaci s OMP a OF tajemník navrhuje do funkce předsedy ústřední inventarizační 
komise vedoucího odboru finančního Ing. Aleše Varmužku. 
 
Přijaté usnesení: 297/2018 - RM jmenuje předsedou Ústřední inventarizační komise 2018 

vedoucího odboru finančního Ing. Aleše Varmužku. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s. – žádost o ukončení 
smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dne 27. 2. 2009 byla mezi městem Kuřim a Mateřským a rodinným centrem KuřiMaTa, z. s., se sídlem 
Farského 481/20, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, dále jen „spolek“, uzavřena Smlouva o výpůjčce číslo 
2009/B/0013, jejímž předmětem je výpůjčka nebytových prostor - společenský sál v kulturním domě 
na Podlesí, jeho příslušenství, vstupní chodby a sociální zařízení za účelem provozování „herničky pro 
děti a jejich rodiče“. 
Spolek sál delší dobu neužívá. Dne 29. 5. 2018 požádal zástupce spolku o ukončení výše uvedené 
smlouvy dohodou ke dni 30. 6. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 298/2018 - RM schvaluje ukončení Smlouvy o výpůjčce číslo 2009/B/0013 ze dne 

27. 2. 2009 uzavřené se spolkem Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s., se 
sídlem Farského 481/20, 664 34 Kuřim, IČ 22687467, jejímž předmětem je 
výpůjčka nebytových prostor v kulturním domě na Podlesí, dohodou ke dni 30. 6. 
2018. 

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

4. Výpůjčka pozemku u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 1452/1 o výměře 2039 m

2
 v k. ú. Kuřim. Uvedený pozemek 

město vypůjčilo Smlouvou o výpůjčce č. 2013/B/0057 Domu dětí a mládeže, Kuřim, okres Brno-
venkov, se sídlem Jungmannova 1084, 664 34 Kuřim, IČ 44946881. Účelem výpůjčky je provozování 
hřiště a zajištění přístupu do objektu č. p. 1084 na pozemku parc. č. 1452/2 k. ú. Kuřim. Smlouva byla 
uzavřena na dobu určitou pěti let. Smlouva končí dne 31. 7. 2018. 
Na OMP se obrátila ředitelka Domu dětí a mládeže paní Zejdová s žádostí o prodloužení výpůjčky na 
dobu dalších pěti let. Jelikož předmětem Smlouvy o výpůjčce č. 2013/B/0057 byl i pozemek 
p. č. 1452/2 v k. ú. Kuřim, který se v roce 2014 daroval Jihomoravskému kraji, se sídlem Žerotínovo 
náměstí 3/5, Brno, IČ 70888337, navrhuje OMP vyhlásit nový záměr a poté uzavřít s žadatelem novou 
smlouvu o výpůjčce. 
 
Přílohy: A - situace 
 
 
Na jednání se vrátil v 14:57 hod D. Holman - počet přítomných radních 4. 
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Přijaté usnesení: 299/2018 - RM schvaluje záměr na výpůjčku pozemku parc. č. 1452/1 o výměře 
2 039 m

2
 v k. ú. Kuřim Domu dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace, se 

sídlem Kuřim, Jungmannova 1084/1, IČ 44946881. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

5. Zrušení usnesení č. 234/2018 ze dne 9.5.2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 9. 5. 2018 Rada města Kuřimi schválila usnesením č. 234/2018 uzavření Smlouvy o údržbě 
a servisu požárních mechanických dveří se společností ATECH Assistance s.r.o., Ve Žlíbku 1849/2A, 
193 00 Praha P, IČ 27535118. Na základě Smlouvy o údržbě a servisu měly být revidovány všechny 
protipožární dveře do prostorů únikových cest v budově radnice města Kuřim. Ze strany společnosti 
ATECH Assistance s.r.o., ale došlo k pochybení, jelikož nemůže poskytovat servis na protipožární 
dveře, které do budovy nedodávala a tím pádem nemá k těmto úkonům oprávnění. Servis všech 
protipožárních dveří bude provádět, v rámci kontroly hasicích přístrojů a požárních hydrantů, firma 
Josef Martinek, nám. 1. května 1306, 664 34 Kuřim, IČ 62879855, jako oprávněná osoba. 
 
Přijaté usnesení: 300/2018 - RM ruší usnesení č. 234/2018 ze dne 9. 5. 2018 ve věci uzavření 

Smlouvy o údržbě a servisu požárních mechanických dveří se společností ATECH 
Assistance s.r.o., Ve Žlíbku 1849/2A, 193 00 Praha P, IČ 27535118. 

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

6. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, TS, NNk, 8. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
PK Elektro s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, TS, NNk, 8. etapa“ - vizte př. A. 
Jedná se o zřízení nové distribuční sítě v lokalitě Díly za sv. Janem. Délka nového kabelového vedení 
v pozemcích města byla uvedena v délce 283 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. 
č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4 a 4969 vše v k. ú. Kuřim. Z tohoto důvodu byla potřeba 
k pozemkům zřídit věcná břemena. 
 
Na základě výše uvedeného RM dne 28. 3. 2018 schválila věcné břemeno usnesením č. 139/2018. 
139/2018: 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a provozování distribuční 
soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu 
dle přílohy k částem pozemků parc. č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4 a 4969 vše v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 
 
Dne 30. 5. 2018 požádala společnost PK Elektro s.r.o. o rozšíření věcného břemene ještě na pozemky 
parc. č. 4596/1 a 4968 vše v k. ú. Kuřim, které omylem ve své první žádosti neuvedla - viz př. B, B1. 
OMP doporučuje přijaté usnesení č. 139/2018 zrušit a přijmout usnesení nové, ve stejném znění, 
pouze rozšířené o chybějící pozemky parc. č. 4596/1 a 4968 vše v k. ú. Kuřim. Délka nového vedení 
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distribuční soustavy nepřekročí délku 400 bm. Z tohoto důvodu úplata za zřízení věcného břemene 
zůstane stejná, tj. 20 000 Kč. 
 
OI s uvedeným souhlasí. 
 
Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
B1 - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 301/2018 - RM ruší usnesení č. 139/2018 ze dne 28. 3. 2018 ve věci zřízení 

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

6/1. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, TS, NNk, 8. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 302/2018 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 2634/2, 2634/4, 2634/1, 2636/4, 4487/4, 
4596/1, 4968 a 4969 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. 

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

7. Dopravní řešení sportovní areál – zrušení usnesení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Usnesení nebylo naplněno, protože bylo potřeba zvolit jiný postup. 
Projektová dokumentace byla rozdělena na dvě etapy (0. etapu = komunikace a inženýrské sítě pro 
sportovní halu, 1. etapu = výstaba sportovního areálu). 
 
Přijaté usnesení: 303/2018 - RM ruší usnesení č. 144/2017 ze dne 29. 3. 2017 ve věci zhotovení 

projektové dokumentace pro stavební povolení pro akci „Sportovní areál v Kuřimi“. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7/1. Dopravní řešení sportovního areálu - DSP/PDPS  
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Rada města 10. 5. 2018 usnesením č. 243/2017 souhlasila s oddělením inženýrských sítí pro potřeby 
sportovní haly do samostatného projektu. Projektová dokumentace tedy byla rozdělena na dvě etapy - 
0. etapu (komunikace a inženýrské sítě pro sportovní halu) a 1. etapu (výstavba sportovní areál). 
OI žádá radu 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 „Sportovní areál v Kuřimi“ pro zpracování projektové dokumentace pro vydání 
stavebního povolení ve stupni pro provedení stavby. Důvodem je, že tato společnost zpracovala 
projektovou dokumentaci pro předchozí stupeň (územní řízení). V této lokalitě se nachází také ještě 
projektant sportovní haly společnost CUBOID ARCHITEKTI s.r.o. proto není vhodné, aby projekt 
zpracovávala jiná firma. 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na projektovou dokumentaci pro zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení stavby se 
společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v hodnotě 239.580 Kč 
vč. DPH. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 304/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování 
projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení ve stupni pro provedení 
stavby a schvaluje uzavření smlouvy společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v celkové hodnotě 239.580 Kč vč. DPH. 

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

8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim - 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 Protokol o jednání komise. 
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 v celkové hodnotě 
312.000 Kč bez DPH (tj. 377.520 Kč vč. DPH). 
 
Předkládáme RM smlouvu o dílo. Finanční částka bude hrazena z ORG 9019-0 "ÚPD". 
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Přílohy: A - protokol o jednání komise 

B - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Holman – upozorňuje na neshody v přílohách, např. chybí podpisy, dále je uvedeno, že jednání 
proběhlo v sídle zadavatele, ale tak to nebylo. Není zde napsáno, co společnosti nabídli, navíc není ve 
smlouvě uvedena cena a ani podstatné náležitosti. Proč nejsou informace o hodnocení druhé 
nabídky? 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. Bude předložen do mimořádného jednání RM. 
 
Návrh usnesení: 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, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 377.520 Kč. 

 
 
 

9. Klubovna pro seniory - vyhodnocení zadávacího řízení na 
stavební práce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Rekonstrukce objektu 
bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba“, ORG 1380 s částkou 10,5 
mil. Kč s DPH. Předpokládané náklady na realizaci dle zpracovaného projektu jsou 8,6 mil. Kč s DPH. 
Na základě usnesení č. 252/2018 ze dne 9. 5. 2018 bylo zahájeno výběrové řízení na veřejnou 
zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení, na stavební práce. Zadávací dokumentace byla 
vyvěšena na profilu a bylo přímo osloveno 9 dodavatelů. Proběhla prohlídka místa stavby. Dne 
4. 6. 2018 proběhlo otevírání obálek, byly získány 3 nabídky. 
 
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 - hodnocení 

 
Přijaté usnesení: 305/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku zadanou v souladu se 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve zjednodušeném 
podlimitním řízení, na stavební práce, pod názvem „Rekonstrukce kotelny na 
klubovnu pro seniory - stavba“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností 
Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 66402 Ochoz u Brna, 
IČ 29298113 za cenu 6.497.400 Kč bez DPH (tj. 7.861.854 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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10. Vyčlenění částky z ORG 1 006 000 00 na akci "Realizace 
zabezpečovacích prací levé štoly v lokalitě Pod Zárubou" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V souvislosti se zabezpečovacími pracemi a zpřístupněním štoly v ul. Pod Zárubou je třeba zajistit 
hlavní vstup uzamykatelnými dveřmi. Z tohoto důvodu bylo požádáno o zaslání cenové nabídky od 
společnosti Madrina, a.s., se sídlem Lužice, U Staré šachty 881/6, 696 18, IČ 27726045. Cenová 
nabídka ze dne 4. 6. 2018 ve výši 17.900 Kč bez DPH (tj. 21.659 Kč vč. DPH) zahrnuje výrobu dveří, 
zárubně, speciální povrchovou úpravu s dopravou i montáží. Vzhledem k výše uvedenému OI žádá 
o navýšení ORG 1 401 000 000 o částku 17.900 Kč bez DPH (tj. 21.659 Kč vč. DPH) z ORG 1 006 
000 000 Drobné investice. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:12 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 306/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice 

ve výši 21.659 Kč vč. DPH a schvaluje navýšení ORG 1 401 000 000 o výše 
uvedenou částku k akci „Realizace zabezpečovacích prací levé štoly v lokalitě Pod 
Zárubou“. 

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

11. Zrušení usnesení RM č. 562/2017 ze dne 14. 11. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Manželé Kučerovští, investoři stavby „Díly za sv. Jánem - 8 etapa“ požádali město Kuřim o vyjádření 
k územnímu řízení. Předmětem projektu je výstavba 61 rodinných domů včetně inženýrských sítí 
v lokalitě Díly za sv. Janem, která navazuje na stávající zástavbu v ul. Dlouhá a Jestřábova. 
V budoucí kupní smlouvě je uvedena třetí osoba - zhotovitel staveb - společnost ELQA s.r.o., se 
sídlem Blanenská 1856/6, 66434 Kuřim, IČ 49977121 (jakožto garant kvality staveb), což nesouhlasí 
se skutečností. Zhotovitel stavby není zatím investorem vybrán. 
Rada města Kuřimi schválila dne 14. 11. 2017 (č. usnesení 562/2017) úplatné nabytí stavby veřejného 
osvětlení vybudovaného v rámci výstavby lokality „Díly za Sv. Jánem - 8. etapa“ do majetku města 
Kuřimi a  uzavření budoucí kupní smlouvy. 
Z důvodu absence zhotovitele stavby doporučuje odbor investiční Radě města Kuřimi zrušení 
usnesení č. 562/2017 ze dne 14. 11. 2017. 
Upravená budoucí kupní smlouva bude odborem investičním předložena ke schválení Radě města 
Kuřimi v nejbližším možném termínu. 
 
Přijaté usnesení: 307/2018 - RM ruší usnesení č. 562/2017 ze dne 14. 11. 2017 ve věci uplatnění 

nabytí stavby veřejného osvětlení vybudovaného v rámci výstavby lokality "Díly za 
Sv. Jánem - 8. etapa" v SJM Zdeňka Kučerovského a Jany Kučerovské, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Královo Pole, 612 00 Brno do majetku města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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11/1. Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby 
„Díly za Sv. Jánem - 8. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení nabytí stavby veřejného osvětlení (dále 
jen „VO“) do majetku města Kuřimi (vizte příloha B - situace) od stavebníka pana Kučerovského 
s manželkou. Smluvní stranou nebude v rámci uzavření budoucí kupní smlouvy třetí osoba (jakožto 
garant kvality staveb), není investorem vybrána. Stavbu veřejného osvětlení město nabude za cenu ve 
výši 500 Kč. Do doby uzavření kupní smlouvy bude uzavřena smlouva o budoucí kupní smlouvě. 
 
Dotčené parcely: 

·  ve vlastnictví města Kuřimi - 4969; 4968; 4974; 2642/620; 4971; 4970; 2642/696; 2642/940; 
5067; 

·  ve vlastnictví investora (či SJM Kučerovských) - 2642/709; 2642/619; 2642/596; 2642/597; 
2642/598; 2642/612; 2642/613; 2642/614; 2642/1; 4553/1; 4553/4; 4553/2;4487/4; 4553/3; 
4487/45 vše v k. ú. Kuřim;  

 
· v nově budované zástavbě jsou navrženy stožáry bez výložníků o výšce 5m, rozteči dle 

výpočtu cca 30m; světla LED, dodavatel HELLUX; kabely CYKY 4x16, 4x10; 
· stávající a nově budované kabely budou propojeny/zokruhovány, v úseku od RVO č. 11 po ul. 

Dlouhá budou vyměněny stávající kabely AYKY za CYKY a uloženy do chrániček; 
· napojení nového osvětlení bude provedeno z RVO č. 11 (ul. Červenáčkova). Stávající RVO 

nemá dostatečnou kapacitu pro připojení VO, bude odstraněn a nahrazen novým. 
 
Částka ve výši 500 Kč bude čerpána z ORG 9 026 000 000 (Veřejné osvětlení). 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemků parc. č. 4969; 4968; 4974; 2642/620; 4971; 4970; 2642/696; 
2642/940 a 5067, k. ú. Kuřim. Tyto pozemky budou dotčeny rekonstrukcí a stavbou VO. Město Kuřim 
tímto dává stavebníkovi souhlas s provedením rekonstrukce a stavby VO na pozemku parc. 
č. 4969; 4968; 4974; 2642/620; 4971; 4970; 2642/696; 2642/940 a 5067, k. ú. Kuřim ve smyslu § 110 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a se vstupem na pozemek za účelem vybudování 
stavby VO. Tento souhlas platí do 31. 12. 2020. 
 
Přílohy: A- vzor smlouvy - stavby - VO 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 308/2018 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby veřejného osvětlení (dle situace) 

vybudovaného v rámci výstavby lokality „Díly za Sv. Jánem - 8. etapa“ do majetku 
města Kuřimi a souhlasí s uzavřením kupní smlouvy s manž. (SJM) Zdeňkem 
Kučerovským, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno a Janou Kučerovskou, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Brno (prodávajícími) za cenu ve výši 500 Kč. 
Do doby uzavření kupní smlouvy o nabytí veřejného osvětlení bude uzavřena 
budoucí kupní smlouva o nabytí veřejného osvětlení. 

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

12. Zrušení usnesení RM č. 154/2018 ze dne 10. 4. 2018 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Rada města dne 10. 4. 2018 usnesením č. 154/2018 schválila úplatné nabytí stavby prodloužení 
vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města Kuřimi a dále schválila 
uzavření budoucích kupních smluv se společností OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 
916/158, 612 00 Brno, IČ 04745396 a vedlejším účastníkem společností WEMYS s.r.o., se sídlem 
Kubelíkova 42, 528 00 Brno, IČ 25302205, za cenu ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení 
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vodovodu, ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení splaškové kanalizace a ve výši 1.000 Kč za stavbu 
prodloužení veřejného osvětlení, k ceně bude připočítána zákonná DPH. 
Jelikož se projekt v čase vyvíjí, budoucí prodávající obdržel od jiného možného budoucího zhotovitele 
výhodnější nabídku a není tedy možné s původní společností budoucí kupní smlouvu podepsat, je 
potřeba zrušit ustanovení RM č. 154/2018. 
Nově uvedeným vedlejším účastníkem je společnost ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 
616 00 Brno, IČ 26262363. 
Upravená budoucí kupní smlouva bude odborem investičním předložena ke schválení radě města 
v nejbližším možném termínu. 
 
Přijaté usnesení: 309/2018 - RM ruší usnesení č. 154/2018 ze dne 10. 4. 2018 ve věci uplatnění 

nabytí staveb prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení 
vybudovaných v rámci výstavby lokality "FAMILY PARK ZAHRÁDKY" společnosti 
OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, 
IČ 04745396 do majetku města Kuřimi. 

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

12/1. Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby 
„FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Na základě písemné žádosti o odkup IS v rámci akce s názvem „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ žádá 
odbor investiční Radu města Kuřimi o schválení úplatného nabytí stavby prodloužení vodovodu, 
splaškové kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města Kuřimi a o schválení uzavření 
budoucích kupních smluv se společností OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem Palackého třída 916/158, 612 
00 Brno, IČ 4745396 a vedlejším účastníkem společností ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 
1322/35, 616 00 Brno, IČ 26262363, za cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH, k ceně bude připočítána 
zákonná DPH: 

· SO 301.1 - Prodloužení vodovodu;  
· SO 403.1 - Prodloužení splaškové kanalizace; 
· SO 202.1 - Veřejné osvětlení. 

 
Jedná se o lokalitu na jihovýchodním okraji Kuřimi, při silnici II/385, na příjezdu od obce Česká. 
Z jihozápadu je území vymezeno krajskou silnicí, ze severozápadu železnicí Brno - Havlíčkův Brod. 
Plánovaný objekt navazuje na stávající obchodní zónu. 
 
SO 403.1 - Prodloužení splaškové kanalizace: 
 
Pro odvádění splaškových vod z objektu „FAMILY PARK ZAHRÁDKY“ je nutné prodloužení veřejné 
splaškové stoky DN 300 KAM, ukončené revizní šachtou v těsné blízkosti opěrné zdi. Navržena je 
kanalizace DN 300 KAM, v délce 23m. Prodloužení bude (dle projektanta po projednání 
s vodohospodářským rozvojem BVK a.s.) ukončeno před vodotečí. 
Parcely ve vlastnictví města: 2615/9; 
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: žádné. 
 
SO 301.1 - Prodloužení vodovodu: 
 
Napojení objektu na pitnou vodu vyžaduje prodloužení vodovodního řadu DN 100 LI v délce 22m, 
který bude ukončen hydrantem.  
Parcely ve vlastnictví města: 2615/1; 
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: žádné. 
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SO 202.1 - Veřejné osvětlení: 
 
V rámci výstavby objektu budou při silnici II/385 vybudovány rozvody nízkého napětí pro veřejné 
osvětlení v celkové délce cca 280m, včetně 11 silničních sloupů a zapínací skříně. Dále budou v místě 
kruhového objezdu v délce cca 35m na náklady investora vyměněny stávající nevyhovující kabely NN 
CYKY 10 za CYKY 16. 
Parcely ve vlastnictví města: 2615/9;  
Parcely ve vlastnictví jiného vlastníka: 432/1 (Česká republika - UZSVM), 2615/18 (OC Kuřim s.r.o.). 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemků parc. č. 2615/9 a 2615/1, k. ú. Kuřim. Tyto pozemky budou 
dotčeny stavbou prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Město Kuřim 
tímto dává stavebníkovi souhlas s provedením stavby prodloužení vodovodu, splaškové 
kanalizace a veřejného osvětlení na pozemku parc. č. 2615/9 a 2615/1, k. ú. Kuřim ve smyslu § 110 
odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a se vstupem na pozemek za účelem vybudování 
stavby prodloužení vodovodu, splaškové kanalizace a veřejného osvětlení. Tento souhlas platí 
do 31. 12. 2020. 
 
Přílohy: A- vzor smlouvy 

B - situace vodovod 
C - situace kanalizace 
D - situace VO 

 
Přijaté usnesení: 310/2018 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby prodloužení vodovodu, splaškové 

kanalizace a veřejného osvětlení do majetku města Kuřimi a dále schvaluje 
uzavření budoucích kupních smluv se společností OC Zahrádky, s.r.o., se sídlem 
Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, IČ 4745396 a vedlejším účastníkem 
společností ALING, s.r.o., se sídlem Mučednická 1322/35, 616 00 Brno, 
IČ 26262363, za cenu ve výši 1.000 Kč za stavbu prodloužení vodovodu, ve výši 
1.000 Kč za stavbu prodloužení splaškové kanalizace a ve výši 1.000 Kč za stavbu 
prodloužení veřejného osvětlení, k ceně bude připočítána zákonná DPH. Do doby 
uzavření kupní smlouvy o nabytí výše uvedených stavebních objektů bude 
uzavřena budoucí kupní smlouva. 

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

13. Ukončení smlouvy o provozování kanalizace se spol. Wellness 
Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Dne 26. 1. 2017 usnesením č. 47/2017 schválila Rada města Kuřimi Smlouvu o provozování se spol. 
Wellness Kuřim s.r.o. (dále jen "smlouva") Vzhledem k tomu, že je potřeba rozdělit infrastrukturu 
areálovou od infrastruktury pro veřejnou potřebu, bude tato smlouva nahrazena smlouvou novou. Tato 
smlouva bude ukončena na základě písemné Dohody (vizte příloha A). Upravená smlouva bude 
odborem investičním předložena ke schválení Radě města Kuřimi v nejbližším možném termínu. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 311/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o provozování 

kanalizace č. 2017/B/0005 uzavřené dne 27. 1. 2017 se společností Wellness 
Kuřim s.r.o., se sídlem, IČ 29213380. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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13/1. Smlouva o provozování jednotné kanalizace včetně retenční 
nádrže společností Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Wellness Kuřim s.r.o. má záměr, na základě platného živnostenského oprávnění, 
provozovat rekolaudovanou kanalizaci a retenční nádrž v majetku města. Wellness Kuřim s.r.o. chce 
dosáhnout značné úspory na stočném a možnosti vypouštět část bazénových vod přes retenční nádrž 
do vodoteče Kuřimky. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 312/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o provozování kanalizace mezi 

městem Kuřim a společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082, 
664 34 Kuřim, IČ 29213380. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 15:18 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

14. Souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 522.934 Kč 
na financování těchto investičních akcí (vizte příloha A): 

- výměna osvětlení v učebně po rekonstrukci, 
- renovace parket ve velké tělocvičně v budově Tyršova 1255, 
- výměna podlahové krytiny, 
- výměna krytů na radiátorech, 
- výměna osvětlení - havarijní stav, 
- bourání příčky a zapravení po bourání včetně odvozu suti v rekonstruované učebně (není 

plátce DPH) 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 1. 6. 2018 je 2.593.616,58 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI + cenové nabídky 
 
Přijaté usnesení: 313/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888, a to ve výši 522.934 Kč za účelem 
financování investičních akcí dle žádosti. 

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

15. Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
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Přílohy: A - žádost o vyřazení nepotř. majetku + vyř. protokoly 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, Tyršova 

1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 1 (L. Ambrož)   Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

17. Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
návrh Dodatku č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce: „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-003 
 

Na základě zaslané žádosti zhotovitele spol. JV PROJEKT VH s.r.o. ze dne 17. 5. 2018 předkládáme 
Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2016/D/0047 s názvem akce 
„Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v: 

· posunutí termínu plnění projektové dokumentace (pro územní rozhodnutí, stavební povolení 
a provádění stavby - dále jen „PD“) z 18. 6. 2018 na 31. 8. 2018 (vzhledem ke koordinaci výše 
uvedené akce s přeložením nízkého napětí společnosti EON, veřejného osvětlení ze vzduchu 
do země a k časové náročnosti potřebné k získání kompletních vyjádření dotčených orgánů). 

· navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH. 
 
Rozsah činností, které nejsou součástí smlouvy: 

· rekonstrukce stávající NN přípojky k vodojemu na Podlesí v délce 149m; 
 · prodloužení rekonstrukce úseku dešťové kanalizace v ul. Skřičkova - stávající dešťová 

kanalizace je mělce uložena, z ulice Kpt. Jaroše se nelze napojit. Do PD bude zapracována 
rekonstrukce stávající dešťové kanalizace v délce 27 m; 

· prodloužení dešťové kanalizace k MŠ Podlesí v délce 55 m z důvodu propojení návrhové 
zastavitelné plochy a absence odvodnění komunikace; 

· napojení dešťových kanalizačních přípojek z RD; 
· koordinace akce s připravovanými investičními záměry, a to rekonstrukcí plynovodu, kabelu 

NN spol. EON, stožárů a kabelů VO. 
 
K navýšení rozsahu plnění uzavření smlouvy došlo během zpracování PD. Rozšíření rozsahu PD bylo 
se zástupci města a společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a.s. projednáno a odsouhlaseno na 
již proběhlých jednáních. 
 
Průběh vývoje zpracování projektové dokumentace: 
Dne 27. 6. 2017 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením Smlouvy o dílo se společností JV 
PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 Brno, IČ 26917581, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 1.293.000 Kč bez DPH, tj. 1.564.530 Kč vč. DPH. 18. 7. 2017 
byla smlouva oboustranně podepsána. 
 
Sjednaná cena smlouvy: 
dle SoD   1.293.000 Kč bez DPH  1.564.530 Kč vč. DPH 
Návrh Dodatku č. 1  1.346.000 Kč bez DPH  1.628.660 Kč vč. DPH 
 
Náklady na výše uvedenou akci budou čerpány z ORG č. 1 362 000 000 „ Kpt. Jaroše - oddílný 
systém kanalizace“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - situace 
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Přijaté usnesení: 314/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0047 

se společností JV PROJEKT VH s.r.o, se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 00 
Brno, IČ 26917581, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby do 31. 8. 2018 
a navýšení ceny za zakázku o 53.000 Kč bez DPH, tj. 64.130 Kč vč. DPH. 

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

18. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Odůvodnění návrhu: 
Rada města souhlasila usnesením č. 550/2017 s prodloužením termínu dokončení díla akce "Městská 
sportovní hala v Kuřimi" - SO 01 Sportovní hala do 15. 4. 2018, SO 02 Venkovní plochy do 31. 5. 2018 
a SO 03 Inženýrské sítě do 31. 5. 2018 z důvodu optimalizace technického řešení infrastruktury 
sportovního areálu a zvýšení stropu haly z 8m na 10m, o čemž rozhodlo zastupitelstvo města až 
dodatečně. 
Následně rada města schválila usnesením č. 656/2017 ze dne 20. 12. 2017 (Dodatek č. 4 SoD 
č. 2016/D/0076) další prodloužení termínu (do 30. 6. 2018), protože projektant, fa Ateliér DPK, 
nedodal včas potřebnou dokumentaci. 
 
Odůvodnění návrhu: 
Odbor investiční nyní opět předkládá Radě města Kuřimi žádost o prodloužení termínu pro dokončení 
díla na akci "Městská sportovní hala v Kuřimi" (vizte návrh usnesení). A to z důvodu, že projektant, fa 
Ateliér DPK, odevzdal projekt s řadou závad, což má dopad na termíny stavebních prací. 
Dále byla během stavby zjištěna kolize dešťové kanalizace s přípojkou dešťové kanalizace hotelu. 
Také musela být provedena změna trasy pro NN, protože EON nepovolil připojení naší přípojky do své 
trafostanice u wellness Kuřim. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - dodatek č. 9 
 
Přijaté usnesení: 315/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 9 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 
změna termínu realizace díla sportovní haly, objektů zpevněných ploch 
a inženýrských sítí určených k napojení sportovní haly do 15. 8. 2018 a ukončení 
realizace terénních úprav a části dešťové kanalizace IO 301, která bude 
prodloužením stoky pro sportovní areál do 31. 8. 2018. 

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

19. Odměna ředitelce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ve dnech 23. 4. 2018 - 26. 4. 2018 proběhla v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - 
venkov, příspěvková organizace kontrola Českou školní inspekcí. Inspekce hodnotila podmínky, 
průběh a výsledky vzdělávání poskytovaného mateřskou školou. Veškerá činnost i vzdělávací práce 
mateřské školy byla hodnocena velmi dobře, zvláště byly oceněny manažerské schopnosti ředitelky 
Mgr. Lenky Slámové (vizte inspekční zpráva). 
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Z toho důvodu navrhuji Radě města Kuřimi schválit Mgr. Lence Slámové odměnu ve výši xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 316/2018 - RM schvaluje odměnu ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle návrhu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:30 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

20. Smlouva o provozování úpravny vody a areálové kanalizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V rámci úspory energií má společnost Wellness Kuřim s.r.o. záměr provozovat úpravnu studničních 
vod (dále ÚV), zrekolaudovanou gravitační přípojku jednotné kanalizace od šachty č. 40 po stoku 
jednotné kanalizace a výtlačnou kanalizaci od akumulační nádrže šedých vod ve strojovně 
venkovního koupaliště po šachtu č. 40. Provozováním ÚV Wellness významě ušetří finanční 
prostředky za odběr vody z veřejného vodovodu a vypouštěním přebytečné bazénové vody a vody 
z praní filtrů do zrekolaudované stoky jednotné kanalizace a dále do vodoteče Kuřimky za stočné. 
Provozováním uvedených zařízení dovrší společnost Wellness Kuřim s.r.o. několikaleté úsilí 
o ekonomizaci provozu městského majetku. 
Odbor investiční doporučuje schválit uzavření smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o provozování úpravny a areálové kanalizace 

B - souhlas s vypouštěním 
C - dohoda o užívání vodoměrů 

 
Přijaté usnesení: 317/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o provozování zařízení úpravny 

studniční vody a areálové jednotné kanalizace s městskou organizací Wellness 
Kuřim s.r.o., Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380. 

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

21. Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování 
sociálních služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá RM o podpis Smlouvy 
o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb pro rok 2018. Předmětem smlouvy je 
poskytnutí účelové neinvestiční finanční podpory ve formě vyrovnávací platby z rozpočtu 
Jihomoravského kraje poskytované na základě ustanovení § 105 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních 
službách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 129/2000 Sb., o krajích, ve znění 
pozdějších předpisů a zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve 
znění pozdějších předpisů. 
Finanční podpora je poskytována na základě žádosti v rámci „Pravidel řízení o přiznání finanční 
podpory Jihomoravského kraje pro rok 2018 v oblasti podpory poskytování sociálních služeb“ 
schválených Zastupitelstvem Jihomoravského kraje na 6. zasedání dne 22. 6. 2017 usnesením 
č. 512/17/Z6. 
Příjemcem finanční podpory je Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. Účelová 
finanční podpora je určena na druh služby - Pečovatelská služba, ID 6989675 ve výši 165.300 Kč. 
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Finanční podpora bude vyplacena bankovním převodem na účet zřizovatele tj. města Kuřim do 30 
kalendářních dnů od podpisu smlouvy. Zřizovatel poskytne tuto finanční podporu příjemci tj. Centrum 
sociálních služeb Kuřim. 
Podepsanou smlouvu je nutné zaslat na JMK. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 318/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí finanční podpory na 

poskytování sociálních služeb z rozpočtu Jihomoravského kraje určené pro Centru 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 664 34 Kuřim, IČ 49457276 na 
poskytování pečovatelské služby pro rok 2018 ve výši 165.300 Kč. 

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

22. Zpráva o činnosti Sportovního zařízení města Kuřimi za rok 2017 
Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: David Břenek) 
 
Účelem zřízení organizační složky SZMK je vytvoření podmínek pro hospodárné využívání 
sportovních zařízení a budov, které slouží k činnosti sportovních organizací, škol a široké veřejnosti. 

 
Předmět činnosti: 
a) zajištění provozu budov stadionu a jejich údržba 
b) údržba hřišť na kopanou a atletických sektorů 
c) provozování hřiště na házenou a nafukovací haly a jejich údržba 
d) provozování hřiště na Dílech za Sv. Janem a jeho údržba 
e) provozování hřiště na Podlesí a jeho údržba 

 
Na sportovním stadionu zajišťuje provoz a údržbu jeden zaměstnanec na HPP, jeden na 0,3 úvazku 
a tři brigádníci. 
Sportovní stadion je denně využíván fotbalovým oddílem FC Kuřim (především travnatá hřiště). 
Nafukovací halu a hřiště s umělým povrchem využívá v největší míře oddíl házené SK Kuřim, 
částečně potom florbalisté. V zadní části stadionu trénuje cca 2x do týdne SDH Kuřim. 
Travnatá hřiště jsou zavlažována vodou z vrtané studny, která je v zadní části stadionu. 
V roce 2017 byla spotřeba vody pro závlahu hřišť 4 542 m

3
, to znamená při ceně vodného 33,08 Kč 

úsporu 150.250 Kč za sezonu. 
V roce 2017 byla provedena výměna oken na čelní fasádě tribuny za hliníkové profily, nová fasáda, 
a byla pořízena nová vzduchotechnická jednotka pro celý objekt. 
Nafukovací hala je vytížena denně od ranních hodin převážně zájemci o tenis z řad veřejnosti, 
odpoledne nejčastěji oddílem házené, florbalu a ve večerních hodinách veřejností na malou kopanou. 
Energetické výdaje na celý stadion činily v roce 2017: 
Voda - 582 m3 - 45.900 Kč 
Plyn - 410 MWh - 323.000 Kč 
Elektřina - 61 MWh - 236.000 Kč. 
Pronájmem nafukovací haly jsme odvedli do městské pokladny 122.885 Kč za stvrzenky pro veřejnost 
a 229.835 Kč za fakturace pro oddíly. Celkem 352.720 Kč. 
Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem je využívána především mládeží (hřiště s umělým 
povrchem na kopanou, basketbal a podobně). Rekreační plochu využívají především maminky 
s dětmi. 
Hřiště na podlesí je využíváno především hráči malé kopané a mládeží. 
Na obou hřištích byla provedena údržba, vysátí písku, vyčištění povrchu a dosypání nového písku. 
 
Přijaté usnesení: 319/2018 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Sportovního zařízení města 

Kuřimi, organizační složky města, za rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. Poskytnutí peněžitého daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení poskytnutí finančních darů panu prap. Petru 
Benediktovi, který se svým kolegou prap. Martinem Vlkem poskytli ve středu 28. 3. 2018 pomoc 
šestnáctileté dívce v Moravských Knínicích, která byla v bezvědomí a v přímém ohrožení života. 
Kuřimští policisté dorazili na místo za devět minut a okamžitě poskytli první pomoc. Díky nepřímé 
srdeční masáži a dvojnásobnému použití automatického srdečního defibrilátoru, kterým je hlídkové 
vozidlo vybaveno, zachránili, podle následného vyjádření záchranné služby, dívce život. 
Oběma policistům bylo schváleno usnesením RM udělení Medaile města Kuřimi, která jim bude 
slavnostně předána dne 14. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 320/2018 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč panu prap. 

Petru Benediktovi za záchranu lidského života dne 28. 3. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

23/1. Poskytnutí peněžitého daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 321/2018 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ve výši 5.000 Kč panu prap. 

Martinu Vlkovi za záchranu lidského života dne 28. 3. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

24. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 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, kterým se navyšovala 
celková cena díla z důvodu změn na 97.558.567,75 Kč bez DPH a dne 22. 5. 2018 byl schválen 
dodatek č. 3 s celkovou cenou po změnách 98.990.309,28 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. 4 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna 
v dodávce VZT jednotek a s tím spojené navýšení ceny díla. 
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Specifikace změny: 
 
Změna č. 007 
Změna je vyvolána nutností splnit požadavky Nařízení komise (EU) č. 1253/2014, kterým se provádí 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES, která stanovuje požadavky na Ekodesign 
větracích jednotek (účinnost rekuperace a celkové hodnocení měrné energetické spotřeby), které 
vstoupily v platnost od 1. 1. 2018. 
Z důvodu snahy o získání dotace na tuto investiční akci bylo nutné v roce 2016 zapracovat do již 
předané projektové dokumentace pro provádění stavby Nařízení Komise EU „Zvláštní požadavky na 
Ekodesign větracích jednotek pro jiné než obytné budovy“, platné od 1. 1. 2016.  
Na základě tohoto právního ustanovení bylo nutno změnit všechny vzduchotechnické jednotky, které 
byly v projektu za jednotky, vyhovující požadavku na Ekodesign 2016. V době zpracování této 
projekční změny se počítalo s tím, že realizace stavebních prací bude zahájena v roce 2016. Navíc 
v době zpracování nebyly ani VZT jednotky splňující požadavky na Ekodesign 2018 výrobci nabízeny 
a nebyly známy jejich ceny.  
Vzhledem k tomu, že k zahájení stavebních prací na rekonstrukci kulturního domu došlo až v 09/2017 
není možné v současné chvíli uvést na trh nebo do provozu jednotky, které nesplňují požadavky 
směrnice platné od 1. 1. 2018. Je nutné proto provést novou změnu VZT jednotek za takové, které 
budou požadavky na Ekodesign 2018 splňovat, a které jsou nyní na trhu dostupné. Jednotky s vyšší 
účinností budou dražší, nicméně budou provozně úspornější. 
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. 007, vyvolává 
zvýšení nákladů o 3.870.103,61 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -2.750.334,38 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 

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 

Č. 007 § 222 odst. 6 + 3.870.103,61/-2.750.334,38 6.620.437,99 1.119.769,23 

 
celkem                                                                                  9.360.757,05            3.039.867,77 
 
Porovnání dle 1/………………………………  9.360.757,05 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 3.039.867,77 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 
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Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 3 98.990.309,28 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo     3.870.103,61 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 4 smlouvy o dílo                                   -2.750.334,38 Kč  
Celková cena bez DPH  100.110.078,51 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 4, 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. 4 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. 4 
 
Přijaté usnesení: 322/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 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 100.110.078,51 Kč bez DPH. 

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

27. Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc .č. 2417 k. ú. Kuřim o výměře 659 m

2
 - druh pozemku orná 

půda. Pozemek se nachází při ul. Havlíčkova za sběrným dvorem - vizte příloha. Přístup na pozemek 
je po nezpevněné „obecní cestě“ vedoucí za sběrným dvorem. 
Pozemek, který je z cca poloviny travnatý (v zadní polovině je mix různých starých stromů), není 
městem využíván, naopak město zjišťuje údržbu - sečení trávy, roční náklady činí cca 500 Kč. 
Vzhledem k vysoké poptávce po zahrádkách v Kuřimi, se nabízí možnost pozemek nabídnout 
občanům. Šířka parcely je cca 18 m, pozemek by se tedy dal rozdělit na dvě zahrádky nebo ponechat 
jako celek. 
Vzhledem k tomu, že tento pozemek je oplocen pouze za dvou stran, je otázkou, zda na náklady 
městy vybudovat kompletní oplocení. Pokud ano, bylo by potřeba nechat zaměřit geodetem hranici 
pozemku, získat územní souhlas na část plotu u cesty a na další část plotu získat souhlas vlastníků 
sousedních parcel. Předpokládané výdaje na tyto práce (geodet, stavba oplocení) je cca 30 tis. Kč, v 
případě získaného ročního pachtovného např. ve výši 2 000 Kč a úspoře na údržbě pozemku, je 
návratnost této investice 12 let. Další možnost je pozemek propachtovat tak, jak je, a vybudování 
oplocení ponechat na pachtýřích. Každopádně zahrádka bez plotu v centru města znamená téměř 
jistotu přijít o veškerou úrodu.  
Další otázkou je, zda vybudovat/zajistit přístup k vodě. V současnosti se nachází přípojka vody na 
ploše vedle sběrného dvora na místě, kde zatím bývají kolotoče a kde je plánován nový park, dále je 
odtud zavedena do sběrného dvora. Nicméně pravdou je, že obecní zahrádky v Kuřimi jsou převážně 
bez přívodu vody, odkázané na dešťovou vodu. 
Standardně jsou pachtovní smlouvy na zahrádky uzavírány na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou. Na základě pověření RM č. 223/2015 ze dne 21. 4. 2015 rozhoduje o uzavírání 
smluv na zahrádky OMP, RM si vyhradila mj. rozhodovat v případě žádostí více zájemců. 
Cena pachtovného za zahrádky je u nově uzavřených smluv od roku 2014 je jednotná bez ohledu na 
lokalitu a stav zahrádky a činí 2 Kč za m

2
 a rok. V případě této zahrádky by roční pachtovné bylo 
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1.318 Kč. Pokud by byl vyhlášen záměr s výběrem zájemce s nejvyšší nabídnutou cenou, je možné, 
že získané pachtovné bude vyšší než 1.318 Kč. Výše pachtovného se bude nicméně odvíjet od toho, 
jestli bude zahrádka oplocena atd. 
V této souvislosti si dovoluje OMP informovat RM, že připravuje nový ceník zahrádek, který bude 
zohledňovat stav pozemku, lokalitu a další okolnosti. U žádaných zahrádek (zejména s plotem a u 
bytových nebo rodinných domů) by se jednalo o zvýšení ceny pachtovného. 
 
OMP připravil tento příspěvek na základě podnětu pana místostarosty D. Holmana, který navrhuje 
následující postup: 

- město zajistí a oplocení pozemku, náklady budou hrazeny z ORG 9046, 
- pozemek bude rozdělen na dvě zahrádky, 
- minimální požadované pachtovné v záměru bude 2 Kč/m

2
/rok, 

- výběrové řízení proběhne formou obálkové metody, 
- v případě více zájemců bude smlouva uzavřena na dobu neurčitou se zájemci, kteří nabídnou 

nejvyšší pachtovné. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim o výměře 659 m2 

k propachtování za účelem využití jako zahrádka, dle podmínek v zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, J. Vlček)   Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

28. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Rekapitulace: 
Rada města dne 23. 5. 2017 vzala na vědomí usnesením č. 251/2017 informaci o vybudování 
trafostanice pro sportovní areál. 
Následně dne 30. 4. 2018 rada města usnesením č. 228/2018 schválila odlišný postup dle čl. 8 
směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM při zadání veřejné zakázky malého rozsahu „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ a schválila jako dodavatele odběratelské 
trafostanice a kabelového vedení společnost ELQA s.r.o za cenu 3.600.000 Kč. 
Dne 3. 5. 2018 byla uzavřena objednávka pro odběr kioskové trafostanice PET® STANDARD 450o, 
22/0,4 kV, 250 kVA, včetně části vnitřního vybavení. 
 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo se společností ELQA s.r.o., 
Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v hodnotě 1.055.865 Kč vč. DPH, která bude 
nahrazovat objednávku č. 2018/OB/0482 ze dne 3. 5. 2018. 
OI dále doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 
664 34 Kuřim, IČ 49977121 v hodnotě 1.480.457,80 Kč vč. DPH pro kabelové vedení k fotbalovému 
stadionu a areálu Wellness Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 323/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Dopravní 

a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA 
s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v celkové hodnotě 
1.055.864,76 Kč vč. DPH pro dodávku kioskové trafostanice. 

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



 
 

 

23 

28/1. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přijaté usnesení: 324/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo na zakázku „Dopravní 

a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ se společností ELQA 
s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 v celkové hodnotě 
1.191.657,10 Kč vč. DPH pro realizaci kabelového vedení. 

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

29. Různé 
 
J. Vlček – oslovila ho společnost ČEZ, požádá je o předložení nabídky na nákup energií pro město 
Kuřim. 
D. Sukalovský – ano, ať pošlou nabídku. 
S. Bartoš – nejlepší by bylo, kdyby byla dodavatelem energií pro město společnost E.ON. 
 
 
L. Ambrož – žádost A. Sikory – pozemek zahrádkářů nechat ve stejném režimu, pouze vše převést na 
TJ Slovan Podlesí. 
 
 
D. Sukalovský – stánek masa u OD Albert – pokud by se jednalo o zpracované masné výrobky, 
potom s tím souhlasí. 
J. Vlček – bylo by dobré do budoucna uvažovat o zkulturnění stánkového prodeje např. formou 
jednotných dřevěných stánků. 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:07 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 13. 6. 2018 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 6. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Jmenování předsedy Ústřední inventarizační komise 2018 
3 Mateřské a rodinné centrum KuřiMaTa, z. s. – žádost o ukončení smlouvy dohodou 
4 Výpůjčka pozemku u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
 4A - situace 
5 Zrušení usnesení č. 234/2018 ze dne 9. 5. 2018 
6 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, 

TS, NNk, 8. etapa“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6B1 - situace 
 6C - návrh smlouvy 
6/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Sv. Ján, VNv, VNk, 

TS, NNk, 8. etapa“ 
7 Dopravní řešení sportovní areál – zrušení usnesení 
7/1 Dopravní řešení sportovního areálu - DSP/PDPS  
 7/1A - smlouva o dílo 
8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim - Město Kuřim – Změny územního plánu 
 8A - protokol o jednání komise 
 8B - návrh smlouvy 
9 Klubovna pro seniory - vyhodnocení zadávacího řízení na stavební práce 
 9A - protokol o otevírání obálek 
 9B - protokol o otevírání obálek - kontrola úplnosti 
 9C - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 9D - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek - hodnocení 
10 Vyčlenění částky z ORG 1 006 000 00 na akci "Realizace zabezpečovacích prací levé 

štoly v lokalitě Pod Zárubou" 
11 Zrušení usnesení RM č. 562/2017 ze dne 14. 11. 2017 
11/1 Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby „Díly za Sv. Jánem - 

8. etapa“ 
 11/1A - návrh smlouvy 
 11/1B - situace 
12 Zrušení usnesení RM č. 154/2018 ze dne 10. 4. 2018 
12/1 Převod technické infrastruktury vybudované v rámci výstavby „FAMILY PARK 

ZAHRÁDKY“ 
 12/1A- vzor, budoucí kupní smlouva 
 12/1B - situace vodovod 
 12/1C - situace kanalizace 
 12/1D - situace VO 
13 Ukončení smlouvy o provozování kanalizace se spol. Wellness Kuřim s.r.o. 
 13A - dohoda 
13/1 Smlouva o provozování jednotné kanalizace včetně retenční nádrže společností 

Wellness Kuřim s.r.o. 
 13/1A - návrh smlouvy 
14 Souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Tyršova 
 14A - žádost o čerpání FI + cenové nabídky 
15 Souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 15A - žádost o vyřazení nepotř. majetku + vyř. protokoly 
16 Zpráva o činnosti Centra sociálních služeb Kuřim 
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 16A - výroční zpráva 2017 
17 Kuřim, ul. Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 1 
 17A - návrh Dodatku 
 17B - situace 
18 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 9 změna termínu 
 18A - žádost 
 18B - dodatek č. 9 
19 Odměna ředitelce MŠ Zborovská 
20 Smlouva o provozování úpravny vody a areálové kanalizace 
 20A - smlouva o provozování úpravny a areálové kanalizace 
 20B - souhlas Povodí Moravy 
 20C - dohoda o užívání vodoměrů 
21 Smlouva o poskytnutí finanční podpory na poskytování sociálních služeb 
 21A - smlouva 
22 Zpráva o činnosti Sportovního zařízení města Kuřimi za rok 2017 
23 Poskytnutí peněžitého daru 
 23A - darovací smlouva 
23/1 Poskytnutí peněžitého daru 
 23/1A - darovací smlouva 
24 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 24B - příloha č. 1 dodatku 
 24A - dodatek č. 4 
25 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Červenáčkova 
 25A - dohoda ul. Červenáčkova 
 25B - situace ul. Červenáčkova 
 25C - situace ul. Červenáčkova 
 25D - situace ul. Červenáčkova 
26 Dohoda o součinnosti při výstavbě technické infrastruktury na ul. Tleskačova 
 26A - dohoda ul. Tleskačova 
 26B - situace ul. Tleskačova 
 26C - situace ul. Tleskačova 
 26D - situace ul. Tleskačova 
 26E - plná moc 
27 Využití pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim 
 27A - situace 
28 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
 28A - smlouva o dílo - trafostanice 
 28B - smlouva o dílo - kabely 
28/1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 


