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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2018 konané dne 26. 6. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:30 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ ke konci školního roku. 

2 Žádost o vyřazení nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

3 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠZ. 

4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - změna 
stavbyvedoucího 

5 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 1 

6 Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 3 odvodnění 

7 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 10 

8 Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2  

9 Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2 

10 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

11 Pověření vedoucí OMP 

11/1 Pověření vedoucí OMP 

12 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna 

12/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna 

13 Různé 

 
 
 

1. Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ ke konci školního roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Město Kuřim na závěr školního roku tradičně obdarovává děti mateřské školy a žáky základních škol 
v Kuřimi vstupenkami do areálu Wellness Kuřim. Poskytnutí daru podpoří otužování, zdokonalování 
v plavání a rozvoj pohybu dětí a žáků našich škol. 
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Finanční prostředky na nákup vstupenek do aquaparku Wellness Kuřim projednalo zastupitelstvo 
města na svém zasedání dne 26. 06. 2018, a to ve výši 341.440,- Kč (1 celodenní vstup pro dítě 4 - 
15 let činí 220,- Kč). 
Navrhuji radě města schválit poskytnutí daru ke konci školního roku 2017/2018, a to formou celodenní 
vstupenky do aquaparku Wellness Kuřim, takto: 
 
1. Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (dítě) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet dětí v mateřské škole: 420 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220,- Kč 
Celkem: 420 * 220 = 92.400,- Kč  
 
2. Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků v základní škole: 556 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220,- Kč 
Celkem: 556 * 220 = 122.320,- Kč 
 
3. Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
1 volný celodenní vstup do aquaparku (žák) + bonus - kartička na akci 2 za cenu 1 na celodenní 
vstup (k využití např. pro doprovod) do aquaparku Wellness Kuřim 
Počet žáků základní školy: 576 
Hodnota 1 celodenního plného vstupného: 220,- Kč 
Celkem: 576 * 220 = 126.720,- Kč 
 
Celková hodnota daru: 1.552 (420 + 556 + 576) * 220 = 341.440,- Kč 
 
Dar bude realizován formou nákupu vstupenek městem Kuřim. Wellness Kuřim věnuje každému dítěti 
a žákovi navíc kartičku na akci 2 za cenu 1 na celodenní vstup do aquaparku. 
Předání dětem a žákům proběhne prostřednictvím ředitelů škol. Školy, nejpozději do pěti pracovních 
dnů od předání, předloží zřizovateli seznamy dětí a žáků s podpisy, jako potvrzení o převzetí. 
Podepsané seznamy budou uloženy u referentky KÚ - školství. 
 
Diskuse: 
D. Holman – je dlouhodobě proti poskytnutí takového daru. Pokud by byla vůle dar poskytnout, potom 
by ho dával až ke konci kalendářního roku, to už budeme znát ekonomiku společnosti. 
P. Ondrášek – navrhuje odložit projednávání této věci na konec roku. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí daru ke konci školního roku 2017/2018 formou poukázky 

na celodenní vstupné do aquaparku Wellness Kuřim pro všechny děti mateřské 
školy a žáky základních škol zřizovaných městem Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož)   Proti: 1 (D. Holman) 
Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

2. Žádost o vyřazení 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). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení nepotř. majetku + vyř. protokoly 
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Přijaté usnesení: 328/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 
Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 

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

3. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová, požádala radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
C - vyřazovací protokoly 

 
Přijaté usnesení: 329/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

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

4. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa - změna stavbyvedoucího 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti se změnou osoby stavbyvedoucího po zahájení stavebních prací na stavbě „Město Kuřim 
- ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, prostřednictvím které zhotovitel 
prokazoval splnění kvalifikace v rámci zadávacího řízení, žádá OI Radu města Kuřimi o schválení 
Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0028. 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 formou uzavření Dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 k SOD 2018D0028 
 
Přijaté usnesení: 330/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0028 na veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., 
Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba 
stavbyvedoucího. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - 
projekt - Dodatek č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době je společnosti 7points s.r.o. zadána projektová dokumentace pro vydání stavebního 
povolení ve stupni pro provedení a zadání stavby na investiční akci „Stavební úpravy budovy bývalé 
MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt“. Předmětem zadání není projekt vzduchotechniky, dále jen 
VZT. 
V průběhu přípravné projektové fáze se po schůzce mezi zadavatelem a zhotovitelem projektu 
dohodlo rozšíření projektu stavebních úprav bývalé MŠ na ul. Otevřená o zajištění nuceného větrání 
v nově vzniklých třídách - tzv. rekuperaci s chlazením. Jedná se o zásadní zvýšení komfortu užívání 
stavby dětmi. Nově tak bude do projektu zařazená profese VZT. Toto rozšíření projektu znamená 
finanční navýšení projektu o 22.500 Kč bez DPH, celková cena rozšíření projektu, včetně DPH činí 
27.225 Kč. O realizaci bude rozhodnuto až při samotné výstavbě. Vzhledem k rozšíření díla byl 
prodloužen termín plnění. Termín dokončení díla je nově stanoven na 31. 10. 2018. 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č.2018/D/0058, 
jehož předmětem je projekt VZT - rekuperace s chlazením. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 331/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0058 na zakázku „Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
III. etapa - projekt“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, 
IČ 28323793, který spočívá v navýšení ceny díla o 27.225 Kč vč. DPH na projekt 
vzduchotechniky a prodloužení termínu dokončení díla do 31. 10. 2018 z důvodu 
dle zápisu. 

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

6. Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - 
dodatek č. 3 odvodnění 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Rozšíření předmětu plnění SOD 
Název (předmět) zakázky:  „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - 

projekt“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
ORG:     1365 000 000 
 
Z důvodu nutnosti odvést vodu z areálu atletického stadionu a plánovaného venkovního 
házenkářského hřiště schválila rada města usnesením č. 37/2018 Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo. 
Předmětem tohoto dodatku je rozšíření předmětu plnění SOD o projektovou dokumentaci pro 
odvedení dešťových vod v co nejkratší možné trase převedením dešťových vod protlakem pod 
stávajícím tělesem železniční vlečky, odkud se voda gravitačně dostane do koryta Lučního potoka. 
Projektová dokumentace byla zadána ve stupni pro vydání společného územního rozhodnutí 
a stavebního povolení (DUR+DSP) a pro provedení stavby (DPS). 

Po jednáních se soukromým vlastníkem dotčeného pozemku v lokalitě u vlečky (Slévárna Kuřim, a.s.), 
který zde plánuje výstavbu bytových domů, se naskytla možnost podílet se na výstavbě dešťové 
kanalizace ve fázi projektu a realizace společně. Z toho důvodu byla trasa odvodu dešťových vod 
prodloužena do úrovně ulice Svatopluka Čecha, vizte přiložená situace. Předmětem Dodatku č. 3 je 
tedy nově projektová dokumentace dešťové kanalizace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a pro 
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vydání stavebního povolení (DSP) v prodloužené trase, s ohledem na budoucí výstavbu bytových 
domů v ulici U vlečky, až do úrovně ulice Svatopluka Čecha. Dokumentace pro provedení stavby bude 
zadána později. Se soukromým investorem jednáme o možnostech spolufinancování a vzájemné 
spolupráce týkající se odvodu dešťových vod v dané lokalitě. 
 
Projektová dokumentace bude tedy nově rozdělena na 3 části: 
 
Část 1 dokumentace rekonstrukce atletického stadionu ve stupni pro provedení stavby (DPS): 
Jedná se o vypracování projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby na rekonstrukci 
atletické dráhy a sektorů pro technické disciplíny, včetně venkovního osvětlení. Projekt je již 
odevzdán. 
 
Část 2 dokumentace odvodnění ve stupni pro vydání územního rozhodnutí (DUR): 
Řeší komplexně odvodnění atletického stadionu a plánovaného venkovního házenkářského hřiště 
s ohledem na budoucí výstavbu bytových domů v ulici U vlečky. Projektová dokumentace bude řešena 
pro vydání územního rozhodnutí. 
 
Část 3 dokumentace odvodnění ve stupni pro vydání stavebního povolení (DSP): 
Jedná se o další stupeň projektové dokumentace části 2 - pro vydání stavebního povolení 
 
Celková cena za dílo činí částku: 

SOD: 
Cena DPS bez DPH 260.000,- Kč 

Dodatek č. 2 - méněpráce: 
Cena PD odvodnění DUR + DSP bez DPH -165.000,- Kč 
Cena PD odvodnění DPS bez DPH -68.000,- Kč 

Dodatek č. 3 - vícepráce: 
Cena PD odvodnění DUR bez DPH 367.000,- Kč 
Cena PD odvodnění DSP bez DPH 170.000,- Kč 

Celková cena bez DPH 797.000,- Kč 
DPH 21 % 167.370,- Kč 

Celková cena PD vč. DPH 964.370,- Kč 

Cena za Dodatek č. 3 vč. DPH 649.770,- Kč 

Z toho navýšení ceny oproti původnímu Dodatku č. 2 vč. DPH 367.840,- Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných projektových prací dojde k prodloužení termínu plnění jednotlivých částí. 
Termín dokončení předmětu plnění je nově předpokládán na 28. 2. 2019 a je závislý na součinnosti 
s projektanty soukromého investora v lokalitě u vlečky. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na 
zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt“ - dokumentace odvodnění 
areálu ve stupni pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení se společností Deals 
management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve výši 
649.770 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení předmětu plnění. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 3 

B – situace odvodnění atletického stadionu 
 
Přijaté usnesení: 332/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0110 na zakázku „Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál 
- projekt“ - dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro vydání územního 
rozhodnutí a stavebního povolení se společností Deals management, a.s., 
odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve výši 



 
 

 

6 

649.770 Kč vč. DPH a prodloužením termínu dokončení předmětu plnění z důvodu 
dle zápisu. 

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

7. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 10 
(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. 10 ke smlouvě o dílo. Předmětem 
dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
Změny související s tímto dodatkem č. 10 budou následující: 

- vícepráce a méněpráce vzniklé při změně trasy inženýrské sítě komunikace a zpevněné 
plochy. 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 10 

 cena víceprací bez DPH 2.558.319,96 Kč 

 cena méněprací bez DPH 2.001.869,76 Kč 

 cena Dodatku č. 10 celkem bez DPH 556.450,20 Kč 

 DPH 21% 116.854,54 Kč 

 cena Dodatku č. 10 celkem 673.304,74 Kč 
 
Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 10 
 
Přijaté usnesení: 333/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 10 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 673.304,74 Kč vč. DPH z důvodu dle 
zápisu. 

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

8. Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 13. 6. 2018 usnesením č. 315/2018 byl prodloužen termín realizace Městské 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. 
Z tohoto důvodu OI doporučuje radě města schválit prodloužení smlouvy TDI uzavřením dodatku č. 2 
ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0066 s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala 
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Kuřim, se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 pro změnu termínu dokončení zakázky na 31. 
8. 2018 a navýšení ceny předmětu plnění o 2 (měsíců) * 28.435 Kč = 56.870 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 334/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o výkonu TDI 

č. 2016/D/0066 na zakázku „Výkon TDI na stavbu Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
s konsorciem Eurovision - Truvia - TDI Městská sportovní hala Kuřim, se sídlem 
Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845 spočívající ve změně termínu dokončení 
prací do 31. 8. 2018 (do vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny 
předmětu plnění o 56.870 Kč vč. DPH. 

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

9. Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2016-012 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 13. 6. 2018 usnesením č. 315/2018 byl prodloužen termín realizace Městské 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. 
Z tohoto důvodu OI doporučuje radě města schválit prodloužení smlouvy BOZP uzavřením Dodatku 
č. 2 k Příkazní smlouvě č. 2016/D/0067 se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 
Brno, IČ 27691845, pro změnu termínu dokončení zakázky na 31. 8. 2018 a navýšení ceny předmětu 
plnění o 2 (měsíce) * 5.963,6 Kč = 11.927,20 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 335/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 k Příkazní smlouvě 

č. 2016/D/0067 na zakázku „Koordinátor BOZP pro stavbu Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ se společností Eurovision, a.s., se sídlem Veveří 102, 616 00 Brno, 
IČ 27691845, spočívající ve změně termínu dokončení prací do 31. 8. 2018 (do 
vydání kolaudačního souhlasu) a v navýšení ceny předmětu plnění o 11.927,20 Kč 
vč. DPH. 

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

10. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 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 18. 6. 2018. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání, protože dle informací ředitelky CSSK stáhla žadatelka 
svou žádost, protože nastoupila do domova. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 27. 6. 2018 dle zápisu. 
 
 
 

11. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 12. 7. 2017 přijala následující usnesení: 
365/2017 
RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního uzavíráním smluv, jejich změn a ukončováním smluv 
o umístění reklamy na silničním zábradlí k tomuto účelu určeným, a to dle platného ceníku 
schváleného Radou města Kuřimi. 
 
Jelikož je pověření schválené pouze na silniční zábradlí a není v tomto pověření zahrnuta opěrná zeď 
na ul. Tyršova u kruhového objezdu, kde je možné také umisťovat reklamní bannery (dle usn. 
č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 za cenu 200 Kč/měsíc/m

2
), navrhuje OMP toto přijaté usnesení 

č. 365/2017 zrušit a schválit nové, kterým bude pověření vedoucí OMP rozšířeno i o tuto reklamní 
plochu. 
 
Přijaté usnesení: 336/2018 - RM ruší usnesení č. 365/2017 ze dne 12. 7. 2017 ve věci pověření 

vedoucí OMP uzavíráním smluv, jejich změn a ukončováním smluv o umístění 
reklamy na silničním zábradlí. 

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

11/1. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 337/2018 - RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního uzavíráním smluv, jejich 

změn a ukončováním smluv o umístění reklamy na silničním zábradlí k tomuto 
účelu určeným a na opěrné zdi na ul. Tyršova, a to dle platného ceníku 
schváleného Radou města Kuřimi. 

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

12. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie 
– změna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Dne 17. 4. 2018 byla Radou města schválena základní koncepce a základní parametry zadání služby 
„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi - urbanistická studie“ včetně schválení oslovených 
architektů. 
 
Na základě schválení radou byli dne 21. 5. 2018 tito architekti obesláni formou emailu. Z účasti se 
následně omluvili Kuba & Pilař architekti s.r.o. z důvodu absence možnosti autorského dohledu nad 
dalšími stupni projektové dokumentace a dále Architektonická kancelář Burian-Křivinka s.r.o. z důvodu 
pracovního vytížení a z důvodu nesouhlasu s požadovaným vzdáním se autorských práv. Společnost 
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ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o. na výzvu nereagovala vůbec. 
Na základě výše uvedeného došlo k zapracování nového odstavce do Licenční smlouvy, týkajícího se 
možnosti výkonu autorského dohledu nad dalšími stupni projektové dokumentace. 
 
Z důvodu neúčasti 3 z pěti schválených společností předkládá nyní Odbor investiční Radě města ke 
schválení oslovení další společnosti, a to společnosti Atelier RAW s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, 
IČ 28299442. Tato společnost byla oslovena ke zpracování studie „Rekonstrukce nám. Osvobození“ 
již v roce 2006, kdy na základě obdobného zadání již jednou studii za úhradu zpracovala a předala. 
 
Dále z důvodu změn u společnosti 7points, s.r.o., dojde k oslovení ke zpracování studie přímo Ing. 
arch. Petra Němce. 
 
Na investiční akci „Studie variant rekonstrukce nám. Osvobození a zahájení projekční přípravy“ - ORG 
1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo města Kuřim pro rok 2018 částku 500.000 Kč. Do Zastupitelstva 
města dne 26. 6. 2018 je předkládáno rozpočtové opatření na zvýšení této částky o 330.000 Kč, tedy 
na celkem 830.000 Kč, a to z důvodů pokrytí nákladů jak na vlastní studie, tak i na vypořádání 
odměny za poskytnutí autorských práv k vybranému řešení. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B – návrh licenční smlouvy 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – dnes arch. Němec spolupráci odmítl. Máme tedy dvě nabídky. 
 
Přijaté usnesení: 338/2018 - RM schvaluje oslovení další společnosti na zpracování urbanistické 

studie „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“, a to společnosti Atelier RAW 
s.r.o., Domažlická 12, 612 00 Brno, IČ 28299442 a schvaluje uzavření smlouvy 
o dílo mezi městem Kuřim a touto společností ve výši 65.000 Kč bez DPH. 

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

12/1. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická 
studie – změna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje o tomto usnesení nehlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM bere na vědomí oslovení Ing. arch. Petra Němce, xxxxxxxxxxxxx, 664 34 

Kuřim, IČ 75679167 místo společnosti 7points, s.r.o., Blanenská 355/117, 664 34 
Kuřim, IČ 28323793. 

 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:58 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 26. 6. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Poskytnutí daru dětem MŠ a žákům ZŠ ke konci školního roku. 
2 Žádost o vyřazení nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 2A - žádost o vyřazení nepotř. majetku + vyř. protokoly 
3 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠZ. 
 3A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 3B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
 3C - vyřazovací protokoly 
4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - změna 

stavbyvedoucího 
 4A - dodatek č. 1 SOD 2018D0028 
5 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 1 
 5A - dodatek č. 1 
6 Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní areál - projekt - dodatek č. 3 odvodnění 
 6A - dodatek č. 3 
 6B - situace odvodnění 
7 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 10 
 7A - dodatek č. 10 
8 Městská sportovní hala v Kuřimi – TDI – dodatek č. 2  
 8A - dodatek č. 2 TDI 
9 Městská sportovní hala v Kuřimi – BOZP – dodatek č. 2 
 9A - dodatek č. 2 BOZP 
10 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 10A - zápis komise 
 10B - zápis ze šetření 
 10C - pořadník DPS 
11 Pověření vedoucí OMP 
11/1 Pověření vedoucí OMP 
12 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna 
 12A - smlouva o dílo 
 12B - návrh licenční smlouvy 
12/1 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – urbanistická studie – změna 


