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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2018 konané dne 25. 7. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
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 18. 7. 2018 

2 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

2/1 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

2/2 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 

3 Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 

3/1 Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 

4 Souhlas s umístěním sídla společnosti 

5 Výpůjčka pozemku u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 

6 Žádost o souhlas s podnájmem pozemku 

7 Odlišný postup na výběr zhotovitele k investiční akci "Zpřístupnění a zabezpečení levé 
štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" 

8 Schválení dodatku č. 76 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

9 Vodojem Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie, návrh Dodatku č. 1 

10 Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 2 

10/1 Park Havlíčkova - Uzavření smlouvy o dílo na herní plochu hřiště 

11 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 

12 Určení platu a jeho složek ředitelce ZŠ Tyršova 

13 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 11 

14 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice - propustek  

15 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 6 
k SoD 
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16 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

17 Zrušení usnesení RM č. 209/2018 

18 Zrušení usnesení RM č. 306/2018 

19 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

20 Městský stadion - vybudování workoutového hřiště 

21 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 7. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 26/2018 
Důvodová zpráva: 
Ohledně vodorovného značení na místních komunikacích nyní probíhá řízení na Odboru dopravy MěÚ 
Kuřim. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 12. 2018. 
 
č. 312/2018 
Důvodová zpráva: 
Vzhledem k tomu, že návrh smlouvy je pouze o provozu a předmětem smlouvy není nájem, je potřeba 
znění smlouvy ještě projednat s panem Varmužkou z odboru finančního a paní Viktorinovou z odboru 
majetkoprávního. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 30. 9. 2018. 
 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínů plnění usnesení: 
č. 508/2017 a č. 509/2017 
Důvodová zpráva: 
Stavba „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“, která je městskou investiční akcí doposud 
nebyla dokončena. Předpokládaný termín kolaudace stavby je 31. 12. 2018. Smlouvy o zřízení 
služebnosti tedy nelze uzavřít. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2019. 
 
č. 179/2018 a č. 180/2018 
Důvodová zpráva: 
Smlouvy o zřízení věcného břemene jsou ze strany města nachystané. Investor zajišťuje podpisy 
spoluvlastníků IS a ověření geometrických plánů ze strany katastrálního úřadu. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 366/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 7. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 26/2018, č. 179/2018 a č. 180/2018 
do 31. 12. 2018, usnesení č. 312/2018 do 30. 9. 2018, usnesení č. 508/2017 
a č. 509/2017 do 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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2. Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 839/10 o výměře 71,72 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. 
Nájemcem tohoto nebytového prostoru je na základě nájemní smlouvy č. 2010/O/0017 ve znění 
dodatku č. 1 a 2 od 1. 4. 2011 pan Roman Vaněrka, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
IČ 68034172. 
Pan Vaněrka dne 9. 7. 2018 požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 31. 7. 2018. 
Pan Vaněrka nabídl městu Kuřim některé věci k odkoupení. Konkrétně se jedná o: 

- radiátory 2 ks - 5.000 Kč 
- bojler ARISTON - 1.000 Kč 
- osvětlení - 1.500 Kč 
- dřevěný strop - 10.000 Kč 

Navržená cena zařízení činí 17.500 Kč. OMP přikládá fotografie zařízení. Na odkoupení uvedeného 
zařízení překládá OMP samostatné usnesení a jeho odkoupení doporučuje. V opačném případě by 
došlo ke znehodnocení nebytového prostoru. 
Samostatně pan Vaněrka nabízí k odkoupení zabudovanou klimatizační jednotku za cenu 15.000 Kč 
s tím, že v případě, že o ni nebude mít zájem město ani budoucí nájemce, tuto demontuje. 
 
OMP nemá námitek dohodu o ukončení nájemní smlouvy uzavřít. Současně navrhuje schválit záměr 
na pronájem nebytového prostoru dle § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích. 
 
Pan Vaněrka má nájemné ve výši 80,61 Kč/m

2
/měs., paní Pavelkové, která provozuje kadeřnictví, 

pronajímá město vedlejší nebytový prostor za nájemné ve výši 83,18 Kč/m
2
/měs., společnosti RAPO 

BRNO, s.r.o. pronajímá město nebytový prostor č. 841/10 za nájemné ve výši 86,50 Kč/m
2
/měs. (vše 

v cenách roku 2018). OMP navrhuje schválit záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 za 
nájemné ve výši min. 86 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
Přílohy: A - fotky 

B - záměr 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:17 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 367/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 2010/O/0017 ze dne 10. 3. 

2010, ve znění dodatků č. 1 a 2 uzavřené s panem Romanem Vaněrkou, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 68034172, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru č. 839/10 umístěného v I. NP bytového domu č. p. 839 - 844, 
který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke 
dni 31. 7. 2018. 

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

2/1. Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 368/2018 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Romanem Vaněrkou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, IČ 68034172, jejímž předmětem je koupě 
vybavení interiéru nebytového prostoru č. 839/10 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi do 
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vlastnictví města Kuřimi v rozsahu dle přílohy za celkovou kupní cenu 17.500 Kč 
vč. DPH. 

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

2/2. Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou, záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 369/2018 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 839/10 

o výměře 71,72 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. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

3. Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 5. 6. 2018 nabídku obecního bytu č. 894/7 umístěného ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku 
parc. č. 1814, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 18. 6. 2018. O výměnu bytu požádali čtyři zájemci 
- pan Robert Petik, xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, manž. Kondeiovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim, manž. Šimkovi, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a manž. Gazsikovi, oba bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Dne 9. 7. 2018 proběhlo výběrové řízení na obsazení této bytové jednotky. 
K dohodě zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stali manž. 
Kondeiovi s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 
11. 7. 2018. Manž. Kondeiovi se chtějí přestěhovat k 1. 8. 2018. S manž. Kondeiovými je nájemní 
smlouva uzavřena na dobu určitou do 30. 4. 2019. OMP uzavře s nájemci i v novém bytě smlouvu na 
dobu určitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Přijaté usnesení: 370/2018 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Milošem 

a Kateřinou Kondeiovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 1123/7 (2+1) umístěného v podkroví bytového domu 
č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 31. 7. 2018. 

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

3/1. Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 371/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Milošem a Kateřinou 

Kondeiovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 894/7 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 
v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1814, vše v obci a k. ú. 
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Kuřim, na dobu určitou do 30. 4. 2019 za nájemné ve výši 65 Kč/m
2
/měs. + zálohy 

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

4. Souhlas s umístěním sídla společnosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dne 18. 7. 2018 požádal pan Gagik Movsisyan, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
o souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické osoby Argišti s.r.o. v bytě č. 1, umístěném 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1110, 1111, 1112, na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi, 
jehož je nájemcem. 
Dle notářského zápisu ze dne 17. 7. 2018, jehož obsahem je založení společnosti, je předmětem 
podnikání zakládané obchodní společnosti výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 
živnostenského zákona a zprostředkování zaměstnání. Dle sdělení p. Movsisyana, podnikání se bude 
odehrávat mimo byt a nijak tedy nenaruší soukromí a klid ostatních obyvatel domu. 
Pan Gagik Movsisyan je jediným společníkem. 
 
Přijaté usnesení: 372/2018 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla nově zakládané právnické 

osoby Argišti s.r.o., v domě č. p. 1110/20 na ulici Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

5. 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 Legionářská 338, 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 pí Zejdová s žádostí o prodloužení výpůjčky na 
dobu dalších pěti let. 
RM dne 13. 6. 2018 schválila usnesením č. 299/2018 záměr na předmětný pozemek: 
299/2018 
Rada města 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. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů (od 14. 6. 2018 do 29. 6. 2018) zveřejněn - 
bez připomínek. 
OMP předkládá RM návrh smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 373/2018 - RM schvaluje výpůjčku pozemku parc. č. 1452/1 o výměře 2 039 m

2
 

v k. ú. Kuřim Domu dětí a mládeže Kuřim, okres Brno-venkov, se sídlem Kuřim, 
Legionářská 338, IČ 44946881, na dobu určitou do 31. 7. 2023. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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6. Žádost o souhlas s podnájmem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 24. 4. 2015 byla uzavřena Smlouva o nájmu číslo 2015/O/0027 se společností KM development 
s.r.o., se sídlem Chudčice 268, 664 71, IČ 27729133, zastoupená jednatelem Ing. Karlem Matějů, 
CSc. Předmětem nájemní smlouvy je část pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim o výměře 50m² za 
účelem provozování letní zahrádky a části pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim o výměře 72m² za 
účelem provozování hřiště na pétanque a dětského hřiště u kavárny „baba cafe“ v Kuřimi na ul. 
Tyršova 1973, dle situačního výkresu. 
 
Společnost KM development s.r.o. předala provoz kavárny do nájmu a dne 18. 6. 2018 podala žádost 
o souhlas s podnájmem pozemků dle Smlouvy o nájmu číslo 2015/O/0027 panu Dumitru Pirlog. 
Společnost KM development s.r.o. bude nadále majitelem restaurace „baba cafe“ a nájemcem částí 
pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim, dle Smlouvy o nájmu číslo 2015/O/0027. 
 
Vzhledem k tomu, že KM development je vlastníkem nebytového prostoru - restaurace baba cafe, 
OMP doporučuje RM udělit souhlas s podnájmem pozemku. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 374/2018 - RM schvaluje k podnájmu částí pozemku parc. č. 433 v k. ú. Kuřim 

společnosti KM development s.r.o., se sídlem Chudčice 268, 664 71, IČ 27729133, 
panu Dumitri Pirlog. 

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

22. Společný nákup energií pro rok 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s. (dále jen“ OSI“), IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 
602 00 Brno, zaslal městu Kuřim návrh Smlouvy o spolupráci (vizte přílohu A), jejímž předmětem je 
nákup silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2019 na Českomoravské komoditní burze Kladno 
spolu s dalšími subjekty - sdruženými zadavateli (zejména obcemi/městy a jejich podřízenými 
organizacemi a institucemi vykonávajícími veřejnou správu a jejich podřízenými organizacemi), kteří 
rovněž uzavřeli či uzavřou smlouvu o spolupráci, a to za účelem zajištění výběru nejvhodnějšího 
dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu. 
Centrálním zadavatelem je opět jako v loňském roce obec Blatnička, která za podpory OSI, který je 
partnerem projektu, realizuje nákup silové elektřiny a plynu. 
Nákup bude realizován na komoditní burze prostřednictvím dohodce, který je oprávněn burzovní 
obchody zprostředkovávat. 
Obci Blatnička náleží odměna za její činnost dle Smlouvy o spolupráci v celkové výši 1 000 Kč. 
Dále každý ze sdružených zadavatelů ponese poměrnou část nákladů spojených s realizací zajištění 
výběru dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu, kterými jsou odměna dohodci a poplatky dle 
poplatkového řádu burzy za uzavřený burzovní obchod na příslušném burzovním shromáždění. 
Náklady pro město Kuřim představovaly v loňském roce částku 16.669,98 Kč. 
Přílohu č. 1 smlouvy o spolupráci tvoří seznam dalších subjektů, které s obcí Blatnička rovněž uzavřeli 
či uzavřou smlouvu o spolupráci (cca 240 subjektů). 
 
Vítěznými dodavateli pro rok 2018 se stali CENTROPOL ENERGY, a.s. (elektřina) a Pražská 
plynárenská, a.s. (plyn). 
 
Dalšími subjekty provázanými na město Kuřim, které budou společně s ním v případě přijetí usnesení 
energie nakupovat, jsou: 
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Centrum sociálních služeb Kuřim 
REGO s.r.o. 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
 
Dle informace OMP vedení města zvažuje realizaci vlastního výběrového řízení na nákup energií, 
v tomto případě je však potřeba uvažovat s náklady na realizaci výběrového řízení ve výši cca: 
 
Druh řízení: 
 
- administrace nadlimitního otevřeného řízení       
 do 100.000 Kč bez DPH 
- administrace nadlimitního otevřeného řízení s elektronickou aukcí     
 do 115.000 Kč bez DPH 
- hodinová sazba v případě zadání zakázky na komoditní burze, příp. za přípravu písemné  
dohody (smlouvy o společném postupu zadavatelů) ustanovující město Kuřim coby centrálního 
zadavatele:  2.000 Kč bez DPH 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – máme tři možnosti: 
1. spolupráci s obcí Blatnička. 
2. obrátit se na burzu, případně udělat výběrové řízení na dodavatele (to budeme potřebovat právní 
kancelář) 
3. vyhlásit výběrové řízení sami pro licencované obchodníky. 
J. Viktorinová – na burzu můžeme jít prostřednictvím burzovního dohodce. 
D. Sukalovský – nejméně rizikové je jít s Blatničkou. 
J. Viktorinová – ano, s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – pokud bychom vyhlašovali výběrové řízení, tak musíme dobře nastavit podmínky. 
J. Viktorinová – obec Blatnička čeká na naše rozhodnutí. 
P. Ondrášek – nyní soutěžíme ceny na rok 2019. Ale měli bychom v nejbližší době odstartovat 
přípravu výběrového řízení na rok 2020, abychom získali velkého dodavatele. 
J. Viktorinová – v budoucnu by spíše volila pomoc advokátní kanceláře. 
D. Holman – nyní by uzavřel spolupráci s obcí Blatnička. 
D. Sukalovský – žádá OMP, aby se v listopadu začalo připravovat výběrové řízení na energie na rok 
2020. 
 
Přijaté usnesení: 375/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička, 

IČ 00488518, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička, ve věci Společného 
nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2019 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání odešla v 14:39 hod Mgr. J. Viktorinová. 
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7. Odlišný postup na výběr zhotovitele k investiční akci 
"Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod 
Zárubou" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Dne 26. 6. 2018 byla usnesením č. 1082/2018 Zastupitelstva města Kuřimi schválena investiční akce 
"Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" a rozpočtové opatření č. 6. 
Z důvodů, že jde o specifickou činnost se speciálními kvalifikačními požadavky, dosavadní dobré 
zkušenosti, znalosti místa a také časových důvodů OI navrhuje spolupracovat s již prověřenou 
společností, která disponuje požadovanými oprávněními v rozsahu dle ust. § 3 písm. a), b), c), d), e), 
f), g), h), i) zákona č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění 
pozdějších předpisů. 
Celkové náklady na realizaci jsou ve výši 564.112 Kč bez DPH, tj. 682.576 Kč vč. DPH. Náklady na 
realizaci budou čerpány z ORG 1 401 000 000. 
Vzhledem k výše uvedenému OI navrhuje RM, v souladu s interní směrnicí rady města Kuřimi 
S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, schválit odlišný postup na výběr 
zhotovitele. Realizaci navrhujeme provádět společností Madrina, a.s., se sídlem Lužice, U Staré 
šachty 881/6, 696 18, IČ 27726045, která již zpracovala prvotní průzkum a provedla část prací 
nutných pro bezpečný přístup do štoly, které nesnesly odkladu, s celkovými náklady ve výši 
564.112 Kč bez DPH tj. 682.576 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 376/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběrovém řízení na 
zajištění stavebních prací investiční akce "Zpřístupnění a zabezpečení levé štoly, 
Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností 
Madrina, a.s., se sídlem Lužice, U Staré šachty 881/6, 696 18, IČ 27726045, 
s celkovými náklady 682.576 Kč. 

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

8. Schválení dodatku č. 76 Nájemní a provozní smlouvy 
s Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 76 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16. 4. 2002 
(č. 1041/2002). 
 
Tímto dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou stavbu nově vybudovaného vodovodu: 
Část stavebního objektu „SO 03, SO 04 - vodovod“ předaného do majetku města: 

· lokalita je zásobena pitnou vodou z vodovodního řadu DN 90 PE uloženého v křižovatce ulice 
Zámecká s ulicí Křížkovského; 

· celková délka vodovodu je 32,6m v dimenzi DN 90x8,2 HDPE (SDR11); 
· parc. č.  2698/7, 2678; 2699/1; 735/10, 735/1; 2698/25, vše v k.ú. Kuřim. 

 
Investor Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, IČ: 29355010 (dále investor), jako investor stavby 
„Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - vodovod“ požádal město Kuřim 
před vydáním kolaudačního souhlasu na základě zaslané žádosti o převod části vodovodního řadu 
v délce cca 32m do majetku města.  
Předmětem projektu byla i výstavba ostatních inženýrských sítí a dopravní infrastruktury na ploše 
určené pro výrobu a skladování směrem na Moravské Knínice při ulici Knínická. Tyto inženýrské sítě, 
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komunikaci a část vodovodního řadu (parc. č. 2698/25, 2698/24, 2698/23, 2698/1) za předávacím 
místem, kterým je vodoměrná šachta na parc. č. 2698/25, si investor ponechal ve svém vlastnictví. 
 
Smluvní stranou je i třetí osoba - zhotovitel staveb - spol. Cooptel, stavební a.s., se sídlem Černovické 
nábřeží 501/7a, Trnitá, 618 00 Brno, IČ: 25560271, jakožto garant kvality staveb, který přebírá 
odpovědnost za vady stavby i po předání do majetku města Kuřimi. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo nabytí části stavby vodovodního řadu ve vlastnictví spol. 
Kuřimská průmyslová, s.r.o., Brno, do majetku města Kuřimi za cenu ve výši 100 Kč dne 27. 6. 2017, 
č. usn. 1080/2017. 
Rada města Kuřimi schválila dne 14. 11. 2017, č. usn. 566/2017 záměr pronajmout vodovodní řad na 
dobu neurčitou společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Dále tímto dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou stavbu přeložky vodovodu a stavbu 
splaškové kanalizace v rámci akce „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“: „SO 20 Kanalizace 
splašková“ a „SO 50 přeložka vodovodu“: 

· lokalita je zásobena pitnou vodou z vodovodního řadu DN 80, tvárná litina, vybudovaného 
v roce 2017, v délce 131m, uloženého v ulici Hybešova, uloženého v parc. č. 1104/8; 

· odpadní vody z ulice Hybešova odvádí splašková kanalizační stoka DN 300 KAM dl. 160m a 15m, 
uloženého v parc. č. 612/13, 432/26, 432/25, 432/3, 1104/8, 1104/3, 1080/2, 1079, 1078/2. 

· Jedná se o investiční akci města Kuřimi. Dílo bylo zkolaudováno v roce 2017. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 377/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 76 Nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá stavbu nově vybudovaného 
vodovodu s názvem „Komunikace a inženýrské sítě, 664 34 Kuřim; SO 03, SO 04 - 
vodovod“ materiál HDPE průměru DN 90, v délce 32,6 m, vodovod „SO 50 
přeložka vodovodu“ DN 80, tvárná litina, v délce 131m a kanalizaci „SO 20 
Kanalizace splašková“ DN 300 KAM v délce 160 m a 15 m vybudované v rámci 
akce „Kuřim - odkanalizování ulice Hybešova“. 

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

9. Vodojem Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie, 
návrh Dodatku č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2016-009 
 
Stávající zemní vodojem Kuřim II o objemu akumulačních komor 2 x 1250 m

3
 byl uveden do provozu 

v roce 1976. Tento vodojem slouží pro zásobování pitnou vodou podstatné části Kuřimi. 
Rekonstrukce byla vyvolána potřebou výměny potrubí a armatur (v armaturní a akumulační komoře), 
které jsou za hranicí životnosti. Součástí stavby je také rekonstrukce vstupního objektu, snížení 
energetické náročnosti provozu a zajištění bezpečnosti objektu. 
 
Na podzim roku 2017 proběhlo výběrové řízení na realizaci výše uvedené akce. Dne 6. 12. 2017 
uzavřelo město Smlouvu o dílo č. 2017/D/0124 se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s. Společnost 
zahájila stavební práce dle harmonogramu v polovině ledna 2018.  
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V rámci realizace stavebních prací zhotovitel zjistil, že stávající železobetonové nosníky stropu 
armaturní komory jsou pod nátěrem značně degradované, z důvodu zkarbonatování betonu jsou 
odhalené ocelové výztuže napadeny korozí. Při jejich očišťování byla zjištěna nízká pevnost 
povrchových vrstev betonu. 
Na stavbu byli přizváni nezávisle dva statici, kteří konstatovali, že stávající stav stropní konstrukce 
armaturní komory nehrozí bezprostřední destrukcí, ale je ji nutno průběžně sledovat a v dohledné 
době provést nápravu (v horizontu cca 2 let). Doporučili dvě varianty řešení: 
 

· Sanace stávajícího stavu 

Provedení podrobné diagnostiky stavu betonových nosníků a stropu (odvrty a zkoušky pevnosti). Na 
základě diagnostiky se navrhne konkrétní způsob sanace případné vyztužení nosníků. Je však 
zřejmé, že pokud bude možné sanační práce provést, bude jejich rozsah i náklady značné. Toto 
řešení je dočasné na max. 10 let. 
 

· Rekonstrukce stropu armaturní komory 

Pro trvalé řešení statiky stropu provést úplné odstranění horní části stavby (degradovaný strop 
armaturní komory může být snížen a vše co je nad ním tj. obvodové zdi a střecha) a provedení nové 
konstrukce stropu a nástavby o menším objemu (např. šikmá střecha), která bude zajišťovat přístup 
do akumulačních nádrží a umístění elektro rozvaděčů. 
Toto řešení se jeví pro další životnost stavby jako nejvhodnější. 
 
Závěry: 
 
Na jednání uskutečněném dne 7. 6. 2018 se zástupci města rozhodli pro druhou variantu, tedy 
o provedení rekonstrukce stropu a horní části objektu. 
Zhotovitel předložil soupis méněprací, které se v důsledku s připravovanou stavební rekonstrukcí 
nebudou provádět v rozsahu stávající SoD. Soupis obsahuje i zabezpečovací práce k ochraně nové 
technologie před poškozením odpadajícími částmi betonu ze stropu (pod stropem armaturní komory 
vybudovat celoplošné lešení). Byl dohodnut rozsah prací dle stávající SoD, které se dokončí a je 
vypracován nákladový návrh dodatku SoD. 
 
Dále bylo ujednáno: V průběhu roku 2018 zpracuje provozovatel (BVK a.s.) investiční záměr na 
stavební rekonstrukci objektu, která bude obsahovat i práce, jež se nedokončí v rámci stávající stavby 
(fasáda, střecha atd.). 
Po schválení investiční akce Zastupitelstvem města Kuřimi bude stavební rekonstrukce objektu 
řešena projekčně i realizačně jako samostatná akce. 
 
Číslo pol. Rekapitulace Částka (Kč)  
1. Nerealizované stavební práce z důvodu řešení statiky 

stropní konstrukce 
-439.521,95 

2. Technologické a stavební práce-odpočty -218.427,00 
 Technologické a stavební práce-přípočty  258.335,01 
3. Úpravy povrchů, částečné sanační práce  142.052,64 
4. Rekonstrukce EZS, zabezpečení  101.427,83 
5. Doplnění deblokační skříňky   30.615,50 

   
z toho Méně práce -657.948,95 
 Více práce  532.430,98 

   
 Celkem  -125.517,97 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0124 se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 619 00 
Brno, IČ 00219169 na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory 
a technologie“, spočívající v provedení méně prací ve výši 657.948,95 Kč a více prací ve výši 
532.430,50 Kč bez DPH. 
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Realizace rekonstrukce vodojemu je hrazena z ORG 1 360 000 000 „Vodojem II“. 
 
Přílohy: A - návrh Dodatku 

B - rozpočet rekapitulace 
C - položkový rozpočet 

 
Přijaté usnesení: 378/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0124 

se společností ARKO TECHNOLOGY, a.s., se sídlem Vídeňská 206/108, 619 00 
Brno, IČ 00219169 na veřejnou zakázku „Kuřim VDJ Kuřim II - rekonstrukce 
armaturní komory a technologie“, spočívající v provedení méněprací ve výši 
657.948,95 Kč bez DPH a víceprací ve výši 532.430,50 Kč bez DPH. 

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

10. Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 2 
(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. 274/2018 ze dne 30. 5. 2018 byla uzavřena Smlouva o dílo na herní 
prvky. 
 
V průběhu dokončovacích prací na projektové části revitalizace parku došlo k upřesnění typu povrchu 
dopadových ploch. Tento typ není technologicky schopen dodat stávající dodavatel herních prvků 
společnost MTc-stav s.r.o. Bude uzavřena smlouva s jiným dodavatelem. 
 
Původní cena Smlouvy o dílo je   1.311.700 Kč bez DPH 
Změna ceny na základě dodatku č. 1  + 112.705 Kč bez DPH 
Změna ceny na základě dodatku č. 2  -  665.500 Kč bez DPH 
Nová cena na základě dodatku č. 2     758.905 Kč bez DPH 
 
Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 

B - rozpočet 
 
Přijaté usnesení: 379/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 smlouvy o dílo se společností 

MTc-stav s.r.o., Slunečná 480/4, 634 00 Brno, IČ 25538543 na novou celkovou 
částku 758.905 Kč bez DPH (tj. 918.275,05 Kč s DPH). 

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

10/1. Park Havlíčkova - Uzavření smlouvy o dílo na herní plochu 
hřiště 
(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 
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V souvislosti s připravovanou realizací stavby „Park Havlíčkova“ byl proveden průzkum trhu na 
dodávku dopadových ploch pro dětské hřiště. 
 
Odbor investiční navrhuje v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, článku VIII. 
Odlišné postupy, uzavřít Smlouvu o dílo na dodávku a montáž herního povrchu dopadových ploch se 
společností WAGNER stavební spol. s r.o., Křečkovská 90/49, 682 01 Vyškov, IČ 26946874. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 380/2018 - RM schvaluje odlišný postup v souladu s čl. VIII Vnitřní směrnice Rady 

města Kuřimi č. S4/2018/RM na dodávku a montáž herního povrchu dopadových 
ploch při realizaci zakázky „Park Havlíčkova - herní prvky“ a schvaluje uzavření 
Smlouvy o dílo se společností WAGNER stavební spol. s r.o., Křečkovská 90/49, 
682 01 Vyškov, IČ 26946874 za cenu 559.692,50 Kč bez DPH (tj. 677.227,93 Kč 
s DPH). 

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

11. Žádost o čerpání 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 25.604 Kč na 
financování opravy elektronické zabezpečovací signalizace (vizte příloha A) 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 9. 7. 2018 je 2.635.783,58 Kč. 
 
Přílohy:  A - žádost o čerpání z FI 
 
Přijaté usnesení: 381/2018 - 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 25.604 Kč za účelem 
financování opravy elektronické zabezpečovací signalizace budovy dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček))  Zdržel se: 1 (D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

12. Určení platu a jeho složek ředitelce ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 17. 5. 2018 se konalo konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Radě města Kuřimi byla 
konkursní komisí doporučena Mgr. Bc. Hana Kočevová, kterou rada města jmenovala ředitelkou 
základní školy s nástupem od 1. 8. 2018. Po jmenování rada města určuje nové ředitelce školy plat 
a jeho složky (platový tarif, osobní příplatek a příplatek za vedení). Plat a jeho složky určuje na 
základě ustanovení zákoníku práce a platné platové tabulky uvedené v prováděcím předpisu. Platový 
tarif (platová třída/platový stupeň) je dán nařízením vlády dle stupně vzdělání, pracovního zařazení 
a počtu odpracovaných let. Osobní příplatek a příplatek za vedení se určuje procentuálně 
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a vypočítává se z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve které je ředitelka zařazena (výsledek 
se zaokrouhluje na celé desetikoruny nahoru). 
Navrhuji, aby výše procent osobního příplatku a příplatku za vedení byla nové ředitelce přiznána 
stejně, jako měl končící ředitel školy (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 382/2018 - RM určuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecním zřízení), v platném znění, s § 122 odst. 3 
zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění, nařízením vlády 
č. 341/20017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách 
a správě, v platném znění, a nařízením vlády č. 222/2010 Sb., kterým se stanoví 
katalog prací a kvalifikační předpoklady plat a jeho složky ředitelce Základní školy 
Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. Haně 
Kočevové platovým výměrem dle přílohy s účinností od 1. 8. 2018. 

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

13. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 11 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 11 ke smlouvě o dílo. Předmětem 
dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 

Změny související s tímto dodatkem č. 11 budou následující: 
- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě - veřejné osvětlení, 
- dodávka a montáž skla za kuchyňskou linkou 
- dodávka a aplikace antivandalového nátěru na zeď u venkovního schodiště 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 11 

· cena víceprací bez DPH  947.011,46 Kč 
· cena méněprací bez DPH  384.943,20 Kč 
· cena Dodatku č. 11 celkem bez DPH 580.768,46 Kč 
· DPH 21%    121.961,38 Kč 
· cena Dodatku č. 11 celkem  702.729,84 Kč 

 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
Tyto změny závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek 
nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Změna neovlivnila výběr dodavatele v původním 
zadávacím řízení, neznevýhodňuje ekonomicky zadavatele a nevede k významnému rozšíření 
rozsahu plnění veřejné zakázky. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 11 k SoD 2016D0076 
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Přijaté usnesení: 383/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 11 ke Smlouvě o dílo 
č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností 
E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, 
jehož předmětem je navýšení ceny díla o 702.729,84 Kč vč. DPH z důvodu dle 
zápisu. 

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

14. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové 
trafostanice - propustek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Za sportovní halou se nachází plocha, na které je třeba udělat terénní úpravy včetně odvodnění 
z důvodu zabránění přívalovým dešťům vytopit halu. Tato plocha budou odvodněny pomocí potrubí 
DN 800. Potrubí bude vedeno pod náspem chodníku SO 106 a vyústěno v ploše stadionu. 
 
OI navrhuje radě města, v souladu Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro 
terénní úpravy včetně odvodnění v místech budoucího sportovního areálu akce „Dopravní a technická 
infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ a uzavřít smlouvu se zhotovitelem stavby sportovní 
haly, společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, a to 
za cenu 1 281 846,12 Kč vč. DPH, Důvodem pro přímý výběr je, že tento terén je v přímé návaznosti 
na sportovní halu, kterou tato firma realizuje vč. infrastruktury.  
 
Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. 
trafostanice“. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 384/2018 - 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 o dílo se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na terénní úpravy pro 
zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ 
za cenu 1.281.846,12 Kč vč. DPH. 

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

15. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, dodatek č. 6 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. 6 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0049. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci 
a změna stavbyvedoucího. 
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Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- drobných pracích plynoucích z požadavků investora - ZL č. 55 ...................... 27.830,78 Kč bez DPH 
Při přacích na J fasádě byl v soklové části odkryt venkovní vodovodní uzávěr. Investor požaduje 
rozšíření zakázky o jeho obnovení formou nezámrzného ventilu ve fasádě objektu. Investor dále 
rozhodl o doplnění zakázky dalšími blokátory dveří venkovních schodišť, o opravu schodů u výstupu 
na zahradu z místností č. 114 a 118 a o přesuny vybavení školky ve sklepě při malování, včetně 
přesunu vybavení přípravny jídla 1. NP ze sklepa na místo. 
 
- provedení ručních výkopů a chrániček - ZL č. 56 ............................................ 36.683,20 Kč bez DPH 
Po odkopání inženýrských sítí v parkovišti před MŠ bylo správci sítí požadováno jejich snížení pod 
úroveň zemní pláně parkovišť a příjezdových komunikací. Pro snížení sítí bylo nutné provést jejich 
ruční odkop za hranice parkovišť a komunikace a jejich podkopání. Dle požadavku správců sítí při 
kontrole stavby byly sítě uloženy do celkem 100m chrániček včetně rezerv, soupis prací obsahuje 
pouze 21m chrániček. 
Záměna typu chráničky elektro sítí plastové za betonovou z důvodu křížení 
s plynem ................................................................................................................... -4.410,- Kč bez DPH 
 
- úpravě dveří a výměně zárubní po zaměření zárubní - ZL č. 57 .................. 16.070,66 Kč bez DPH 
PD předpokládá výměnu dveřních křídel v 1. NP do stávajících zárubní. Po přeměření zárubní bylo 
zjištěno, že do některých bude nutné z důvodu jejich křivosti dodat dveřní křídla nestandartního 
rozměru s příplatkem, stávající křídla budou upravena hoblováním. Zárubeň mezi místnostmi č. 102 
a 117 bude nutné úplně vybourat. 
 
- provedení geodetického zaměření a geometrického plánu - ZL č. 58 ................25.000,- Kč bez DPH 
Soupis prací neobsahuje položky pro ocenění požadovaného geodetického zaměření 
a geometrického plánu. 
 
- barevném řešení fasády - ZL č. 59...................................................................... -2.500,- Kč bez DPH 
Investor požaduje zrušit kresbu figurek na fasádě, tato bude nahrazena barevnými obrazci v souladu 
s okolní fasádou. Důvodem je univerzálnost, původní figurky vyobrazovaly symboly jednotlivých tříd 
před rekonstrukcí, nyní se navyšuje kapacita o další třídu. 
 
- provedení záměny radiátorů - ZL č. 60 ...............................................................14.882,- Kč bez DPH 
PD neobsahovala ochrany radiátorů požadované ve vyjádření KHS. Investor zakázku o ochrany 
radiátorů doplnil, v m. č. 209 a 217 však nelze ochranu radiátorů použít z důvodu zúžení únikové 
cesty u dveří na úniková schodiště. Před dveřmi na úniková schodiště budou proto použita otopná 
tělesa s certifikátem pro použití v MŠ bez ochrany. 
 
- provedení stavebních úprav nutných k řádnému dokončení díla - ZL č. 61 .... 43.030,16 Kč bez DPH 
PD neobsahovala položky nutné pro provedení díla - podezdění akrylátových vaniček sprch 
zaměstnanců, oplechování fasády pod napojením únikových schodišť na fasádu, oplechování 
stávajících otvorů u bočních vstupů, úpravu oplocení po provedení zateplení fasády, lemování spáry 
mezi výtahem a ocelovou konstrukcí pavlače, zateplení mezi ocelovými profily pavlače včetně lepidla 
a perlinky. Po přeměření stěn místností umyváren 1. NP byla zjištěna nerovnost až 3 cm, bylo nutné 
provést podrovnání stěn pod obklady. 
 
- provedení záměny vybavení - ZL č. 62 ........................................................................ 0,- Kč bez DPH 
Z důvodu příliš podrobné specifikace gastro vybavení výdejny ve 2. NP a přebalovacího pultu 
v soupisu prací a PD budou některé výrobky nahrazeny srovnatelnými při zachování účelu a funkce, 
cena se nemění. 
 
- provedení asfaltové zálivky a úpravě dopravního značení - ZL č. 63 ................ 5.194,50 Kč bez DPH 
Bylo provedeno doplnění soupisu prací o zálivku spáry mezi obrubou a živicí požadovanou správcem 
komunikace. 
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V souvislosti s aktualizací soupisu prací dopravního značení dle projednání na PČR a následného 
stanovení nebude provedena dopravní značka max. rychlost 20 km včetně patky, krytky a sloupku, 
zároveň nebude provedeno řezání a bourání rožku u parkoviště ..........................-2.146,32 Kč bez DPH 
 
- provedení záměny krytů radiátorů za omyvatelný nátěr - ZL č. 64 ....................... 664,40 Kč bez DPH 
Z důvodu zúžení únikové cesty při použití krytů radiátorů před dveřmi na úniková schodiště v m. 
č. 209 a 217 budou použita otopná tělesa s certifikátem pro použití v MŠ bez ochrany. Kryt radiátoru 
se nebude provádět a bude nahrazen omyvatelným nátěrem za radiátorem. 
Odpočet krytů radiátorů .......................................................................................... -17.400,- Kč bez DPH 
 
- provedení prací, které nejsou v soupise prací a vyžaduje je PD - ZL č. 65 ..... 33.218,92 Kč bez DPH 
Kromě nových topných okruhů dochází v rámci díla i k přemístění stávajících topných těles z důvodu 
změn dispozic místností. Soupis prací neobsahuje položky pro dopojení těchto přemístěných těles 
zpět k původním rozvodům. PD předpokládá osazení umývadel do sádrokartonových předstěn, soupis 
prací však neobsahuje položky pro výztuhy předstěn nutných k osazení umývadel. V přípravně jídla 2. 
NP chybí u mycího stolu dřezová baterie a rovněž v soupisu prací chybí umyvadlová baterie pro TPO 
(je 6 umyvadel pro TPO a 5 baterií). Soupis prací dále neobsahuje položky dodávky a osazení 
hasicích přístrojů, které jsou požadovány v požárně bezpečnostním řešení a jsou nutné ke kolaudaci 
díla. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 6 
Cena víceprací bez DPH  .................................395.179,62 Kč 
DPH  ...................................................................82.987,72 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ..................................478.167,34 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 6 
Cena méněprací bez DPH ............................ - 219.061,32 Kč 
DPH  ................................................................ - 46.002,88 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 265.064,20 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 6 
Cena celkem Dodatek č. 6 bez DPH  ...............176.118,30 Kč 
DPH  ...................................................................36.984,84 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 6 vč. DPH  ..............213.103,14 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 
Navýšení Dodatek č. 6 bez DPH ......................176.118,30 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 18.869.199,00 Kč 
DPH  ............................................................. 3.962.531,79 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 22.831.730,79 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 213.103,14 Kč vč. DPH, zároveň 
nedojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2017/D/0049. 
 
V souvislosti s dlouhodobou nemocí stávajícího stavbyvedoucího na stavbě „Rekonstrukce a rozšíření 
kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit se změnou 
osoby stavbyvedoucího. U nové osoby stavbyvedoucího byly předloženy objednateli doklady 
prokazující kvalifikaci požadované ve Výzvě v rozsahu, v jakém byly zhotovitelem prokázány v rámci 
jeho odevzdané nabídky. Z důvodu provedené změny osoby je nutné upravit čl. 7., odstavec 7.1 
smlouvy o dílo č. 2017/D/0049. 
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OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 
č. 2017/D/0049. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 6 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 385/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 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 213.103,14 Kč vč. DPH a změně osoby stavbyvedoucího z důvodu dle 
zápisu. 

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

16. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5 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. Dne 22. 5. 2018 byl schválen 
dodatek č. 3 s celkovou cenou po změnách 98.990.309,28 Kč bez DPH a dne 13. 6. 2018 dodatek 
č. 4 s celkovou cenou po změnách 100.110.078,51 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. 5 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna 
rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla a posunutí termínu dokončení díla. 
 
Specifikace změny: 
 
Změna č. 008 
V průběhu realizace stavebních prací, po zahájení sanačních prací na kazetovém stropu v přízemí 
nad foyer bylo zjištěno, že strop je značně poškozený. Po provedení zkoušky přídržnosti 
akreditovanou zkušební laboratoří a vyhodnocení pevnosti, byl statikem učiněn závěr, že takto 
poškozený strop nevyhovuje posouzení dle aktuálních platných norem a doporučil stávající strop 
odstranit a nahradit novým.  
Pro zhotovení nové stropní konstrukce byly možné dvě varianty řešení, a to ocelobetonová kce nebo 
monolitická žebrová stropní kce, která by tvořila repliku stávajícího stropu. Po předběžném výpočtu 
konstrukce z ocelových nosníků vycházely jejich průřezy příliš velké. Po připočítání nadbetonované 
desky a požárního sádrokartonového podhledu by došlo ke snížení světlé výšky ve foyer a k vytvoření 
pohledového výškového „ozubu“ u schodišťových ramen, které by snížily podchodnou výšku. Takto 
velké ocelové nosníky by nebylo možné uložit do stávajících betonových průvlaků. Bylo proto 
dohodnuto provést novou stropní konstrukci jako monolitickou železobetonovou, tvarově odpovídající 
stávající stopní konstrukci.   
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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. 008, vyvolává 
zvýšení nákladů o 1.227.762,68 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -65.385,17 Kč bez DPH. 
Z důvodu nutnosti dodržení technologických postupů a lhůt při provádění stavebních prací bude mít 
realizace výše uvedené změny dopad na prodloužení termínu dokončení díla, a to cca o 9 týdnů (2 
týdny demontáž a likvidace sutě, 3 týdny bednění stropu, 2 týdny provedení výztuže a betonáž, 2 
týdny technologická přestávka pro odbednění). Po osmi týdnech bude možné provádět rozvody po 
zabetonovaném stropě v 1.NP, přičemž v přízemí bude možné provádět rozvody v podlaze až po 
celkovém odbednění. 
 
 
Změna č. 009 
Tato změna zahrnuje jak stavební práce na odtěžení a odvozu většího množství zeminy z prostoru 
malého sálu, než původně předpokládal projekt, vytvoření štěrkové vrstvy pod budoucí podlahovou 
konstrukcí a vytvoření ocelové konstrukce pro projekční kabinu, tak i vlastní dodávku a montáž 
posuvného hlediště. Provedení posuvného hlediště schválila RM na své 6. schůzi dne 28. 2. 2018 
usnesením č. 112/2018. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 009, vyvolává zvýšení nákladů o 2.507.112,45 Kč 
bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve výši -53.303,91 Kč bez DPH. 
Předpokládaný termín dodání včetně montáže posuvné elevace poddodavatelskou firmou je do 20. 
12. 2018. 
 
Na základě obou výše uvedených změn požádal zhotovitel dopisem dne 18. 7. 2018 o posunutí 
termínu plnění a změnami dotčených milníků v harmonogramu o 71 kalendářních dnů. 
 
 
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 

Č. 008 § 222 odst. 6 +1.227.762,68/-65.385,17 1.293.147,85 1.162.377,51 

Č. 009 § 222 odst. 4 +2.507.112,45/-53.303,91 2.560.416,36 2.453.808,54 

celkem                                                                          10.653.904,90            4.202.245,28 
 
Porovnání dle 1/………………………………  10.653.904,90 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 4.202.245,28 Kč < 29.014.444,22 Kč - splňuje 
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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 
 
2.915.813,03 Kč < 14.507.222,11 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 100.110.078,51 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo     3.734.875,13 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 5 smlouvy o dílo        -118.689,08 Kč 
Celková cena bez DPH  103.726.264,56 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 5, 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. 5 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. 5 

B - příloha č. 1 dodatku 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – známe termín otevření kulturního domu? 
D. Sukalovský – předběžný termín by mohl být 21. 12. 2018, pokud se nevyskytne nějaký vážnější 
problém. 
 
Přijaté usnesení: 386/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 5 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 103.726.264,56 Kč bez DPH 
a prodlužuje se termín plnění o 71 dnů. 

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

17. Zrušení usnesení RM č. 209/2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení č. 209/2018 z jednání RM dne 25. 4. 2018 ve věci vyčlenění 
částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 95.969 Kč vč. DPH. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:56 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 387/2018 - RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 209/2018 ze dne 25. 4. 2018 ve 

věci vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 95.969 Kč vč. 
DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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18. Zrušení usnesení RM č. 306/2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení č. 306/2018 z jednání RM dne 13. 6. 2018 ve věci vyčlenění 
částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 21.659 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 388/2018 - RM schvaluje zrušení usnesení RM č. 306/2018 ze dne 13. 6. 2018 ve 

věci vyčlenění částky z ORG 1 006 000 000 Drobné investice ve výši 21.659 Kč vč. 
DPH. 

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

19. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červenci 2018 se uvolnil byt v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 20. 7. 2018. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - pořadník 

B - zápis ze šetření 
C - zápis komise 

 
Přijaté usnesení: 389/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 26. 7. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

20. Městský stadion - vybudování workoutového hřiště 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   Městský stadion - Vybudování workoutového hřiště 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2018-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Materiál předkládá:    PaedDr. D. Holman 
Materiál zpracoval:    Ing. M. Réman - vedoucí investičního oddělení 
 
Za účelem vybudování veřejně přístupného workoutového hřiště v areálu Městského stadionu Kuřim 
bylo zahájeno výběrové řízení v režimu dle směrnice Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu - limit II, Průzkum trhu. 
 
Město oslovilo 6 dodavatelů, následně s dodavateli upřesňovalo návrh řešení a jako ekonomicky 
nejvýhodnější byla nakonec na základě průzkumu trhu a zaslaných nabídek vyhodnocena nabídka 
společnosti COLMEX s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČ 29037221, která nabídla 
kompletní dodávku a montáž cvičební sestavy včetně dopadové plochy za cenu 199.760,33 Kč bez 
DPH (tj. 241.710 Kč s DPH). 
 
Akce bude financována s ORG 9053. 
 
Přílohy: A – nabídka 

B – vizualizace 
C - plán 
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Přijaté usnesení: 390/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení výběrového řízení dle směrnice 
Rady města Kuřimi S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu - 
limit II, na stavební práce a dodávky pro veřejnou zakázku „Městský stadion - 
Workoutové hřiště“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností COLMEX 
s.r.o., Kubelíkova 1224/42, 130 00 Praha, IČ 29037221 za cenu 241.710 Kč 
s DPH. 

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

21. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 17. 5. 2018 se konalo konkursní řízení na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky Základní 
školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace. Radě města Kuřimi byla 
konkursní komisí doporučena Mgr. Bc. Hana Kočevová, kterou rada města jmenovala ředitelkou 
základní školy s nástupem od 1. 8. 2018. Po jmenování je třeba požádat MŠMT o zapsání změn údajů 
o ředitelce v rejstříku škol a školských zařízení. 
 
Přijaté usnesení: 391/2018 - RM schvaluje podání žádosti o zápis změny v rejstříku škol 

a školských zařízení týkající se údajů o ředitelce Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace s účinností od 1. 8. 2018. 

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

23. Různé 
 
 
Na jednání se dostavila v 15:01 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – informoval ostatní radní o výběrovém řízení na provozovatele restaurace v kulturním 
domě. 
Radní se s danými informacemi seznámili a dohodli se na dalším postupu. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:32 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 25. 7. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 18. 7. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
 2A - fotky 
 2B - záměr 
2/1 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
2/2 Nebytový prostor č. 839/10, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, záměr 
3 Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 
3/1 Výměna bytu č. 894/7, ul. Na Královkách 
4 Souhlas s umístěním sídla společnosti 
5 Výpůjčka pozemku u Domu dětí a mládeže v Kuřimi 
 5A - smlouva 
6 Žádost o souhlas s podnájmem pozemku 
 6A - situace 
7 Odlišný postup na výběr zhotovitele k investiční akci "Zpřístupnění a zabezpečení levé 

štoly, Kuřim, v lokalitě Pod Zárubou" 
8 Schválení dodatku č. 76 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 

a kanalizacemi, a.s. 
 8A - návrh Dodatku 
9 Vodojem Kuřim II - rekonstrukce armaturní komory a technologie, návrh Dodatku č. 1 
 9A - návrh Dodatku 
 9B - rozpočet rekapitulace 
 9C - položkový rozpočet 
10 Park Havlíčkova - herní prvky“ - schválení dodatku č. 2 
 10A - dodatek č. 2 
 10B - rozpočet 
10/1 Park Havlíčkova - Uzavření smlouvy o dílo na herní plochu hřiště 
 10/1A - nabídka 
11 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 
 11A - žádost o čerpání z FI 
12 Určení platu a jeho složek ředitelce ZŠ Tyršova 
 12A - platový výměr 
13 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 11 
14 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. nové trafostanice - 

propustek 
 14A - situace 
15 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 6 

k SoD 
 15A – dodatek č. 6 
 15B – změnový list 
 15C – časový harmonogram 
16 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 16A - dodatek č. 5 
 16B - příloha č. 1 dodatku 
17 Zrušení usnesení RM č. 209/2018 
18 Zrušení usnesení RM č. 306/2018 
19 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 19A - pořadník DPS 
 19B - zápis ze šetření 
 19C - zápis komise 
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20 Městský stadion - vybudování workoutového hřiště 
 20A – nabídka 

20B – vizualizace 
20C – plán 

21 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
22 Společný nákup energií pro rok 2019 
 22A - smlouva 


