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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 25/2018 konané dne 8. 8. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 8. 2018 

2 Vyřazení majetku  

3 Radek Peterka – nájemní smlouva  

4 Pan Ustohal – smlouva o umístění a provedení stavby „Odstranění stávajícího 
a výstavba nového rodinného domu“- SO 04–Sjezd z místní komunikace 

5 ČR ÚZSVM – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim ul. Hybešova – vybudování 
oddílného systému kanalizace“ 

6 Vyčlenění z drobných investic - pamětní desky pro odbojáře 

7 Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2018 

8 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

9 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

9/1 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

9/2 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

9/3 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

9/4 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 

10 Připojení zabezpečení stále expozice na PCO 

11 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města Kuřimi 

12 Městská sportovní hala v Kuřimi - smlouva o připojení EPS na PCO 

12/1 Městská sportovní hala v Kuřimi - napojení EPS na PCO 

13 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 7 
k SoD 
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14 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12 

15 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí  o zvýšení standardu posuvného 
hlediště 

16 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 8. 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: 392/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 8. 

2018. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - servisní protokol 

B – vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 393/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 24. 5. 2017 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 221/2017 ze dne 10. 5. 2017 nájemní smlouvu č. 2017/O/0023, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 31. 8. 2018. 
Jelikož nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. Jmenovaný od července 
pobírá dávky důchodového pojištění, invalidní důchod III. stupně. 
OMP navrhuje prodloužit nájem lůžka o tři měsíce do 30. 11. 2018. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje nájem lůžka prodloužit. 
 
Přijaté usnesení: 394/2018 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2017/O/0023 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 
30. 11. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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4. Pan Ustohal – smlouva o umístění a provedení stavby 
„Odstranění stávajícího a výstavba nového rodinného domu“- SO 
04–Sjezd z místní komunikace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Ing. Jiří Černín požádal na základě plné moci od stavebníka pana Zdeňka Ustohala, bytem xxxxxxx 
xxxxxxxx, Brno o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na pozemku ve vlastnictví města 
Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu „Odstranění stávajícího a výstavba nového rodinného domu“ - 
objekt SO 04 - Sjezd z místní komunikace“, kdy investor plánuje vybudovat nový sjezd z ul. 
Farského k rekonstruovanému rodinnému domu (na pozemku parc. č. 326 k. ú. Kuřim) přes 
stávající chodník - vizte př. A, B, C. Realizací těchto stavebních úprav bude dotčen pozemek 
v majetku města a to parc. č. 1258 v k. ú. Kuřim. 
Výše uvedené stavební úpravy jsou specifikované v projektové dokumentaci vyhotovené společností 
7points, s.r.o. z dubna roku 2018. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen v projektové 
dokumentaci Stavebním objektem SO 04 z dubna 2018, číslo výkresu D.1.4.5. Sjezd má délku 2,4 m 
a využije stávající naležato uloženou silniční betonovou obrubu v celé dotčené délce chodníku. 
Stávající chodník bude předlážděn tak, aby svou únosností vyhovoval zatížení od osobních vozidel - 
vizte př. D. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
Vzhledem k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OMP pro 
stavební řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník 
zaváže sjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady v souladu s vyjádřením OI - vizte př. E - návrh 
smlouvy. Protože stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - situace 
E - návrh smlouvy 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:20 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 395/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby 

„Odstranění stávajícího a výstavba nového rodinného domu“ - objekt SO 04 - Sjezd 
z místní komunikace“ s panem Zdeňkem Ustohalem, bytem xxxxxxxxxxxxx, Brno, 
kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 1258 v k. ú. Kuřim dle přílohy. 

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

5. ČR ÚZSVM – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim ul. 
Hybešova – vybudování oddílného systému kanalizace“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti se stavbou „Kuřim ul. Hybešova - vybudování oddílného systému kanalizace“ - vizte 
př. A, byla mezi Českou republikou - Úřadem pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen 
ČR ÚZSVM“) a městem Kuřim uzavřena Smlouva o souhlasu s umístěním a provedením stavby 
č. 2012/B/061 ve věci uložení splaškové a dešťové kanalizace do části pozemku parc. č. 432/3 k. ú. 
Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky a ÚZSVM je příslušný hospodařit s tímto pozemkem. 
V rámci této smlouvy se město zavázalo po ukončení stavby uzavřít s ČR ÚZSVM smlouvu o zřízení 
věcného břemene nebo-li smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 
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V příloze B OMP předkládá GP č. 3480-80/2017, který vymezuje rozsah služebnosti a v příloze C 
OMP předkládá návrh smlouvy o zřízení služebnosti.  
 
Služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat dešťovou a splaškovou 
kanalizaci ke stavbě „Kuřim, ul. Hybešova - vybudování oddílného systému kanalizace“, bude zřízena 
k části pozemku parc. č. 432/3 k. ú. Kuřim v rozsahu dle GP č. 3480-80/2017. Služebnost bude 
zřízena na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě, za jednorázovou úplatu ve výši 7 400 Kč. 
Výpočet úplaty za zřízení služebnosti je vypočítán dle metodiky ÚZSVM, která vychází z oceňovací 
vyhlášky č. 441/2013 Sb., v platném znění. ČR ÚZSVM není plátcem DPH, výše úplaty za zřízení 
služebnosti je tedy konečná. Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. 
 
Odbor investiční proti výše uvedenému nemá námitek. 
 
Přílohy: A - situace 

B - GP 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 396/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim 

spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat dešťovou a splaškovou kanalizaci 
ke stavbě „Kuřim, ul. Hybešova - vybudování oddílného systému kanalizace“ 
v rozsahu dle GP č. 3480/80-2017 k části pozemku parc. č. 432/3 v k. ú. a obci 
Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro 
zastupování státu ve věcech majetkových se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, 
Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude zřízena za jednorázovou 
úplatu ve výši 7.400 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. 
Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný.  

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

6. Vyčlenění z drobných investic - pamětní desky pro odbojáře 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení vyčlenění částky 49.000 Kč z drobných 
investic na dvě pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a odbojáře Miroše Habrovce. 
Pamětní deska pana Filky Bohumila bude umístěna na čelní stěně rodinného domu na adrese 
Podhoří 90/20, Kuřim. Pamětní deska pana Habrovce Miroše bude umístěna na zdi Zámku Kuřim 
eventuálně statku Kuřim. 
 
Přílohy: A - pamětní deska Bohumil Filka 

B - pamětní deska Miroš Habrovec 
 
Přijaté usnesení: 397/2018 - RM schvaluje vyčlenění částky 49.000 Kč z ORGu 1006 000 00 

drobných investic na dvě pamětní desky pro odbojáře Bohumila Filku a Miroše 
Habrovce. 

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

7. Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 6. 2018. 
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Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 6. 2018 činily 147.141.823,54 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 184.750.797,24 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 37.608.973,70 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,94 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2017 velmi 
dobře, výběr je k 30. 6. vyšší o 8 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben i zákonnými 
důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 5,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 34,74 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 26,04 % (nesouvisí s rozestavěností akcí, ...). Provozní výdaje jsou čerpány 
ze 76,16 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po 
očištění je čerpání ve výši 52 % Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – čerpání 2Q 
 
Přijaté usnesení: 398/2018 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření k 30. 6. 

2018 s deficitem hospodaření ve výši 37.608.973,70 Kč dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Žádost o souhlas s čerpáním FI 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 
368.965,30 Kč na financování opravy asfaltové cesty k budově základní školy na ulici Komenského 
511/40 (vizte příloha A). 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 26. 7. 2018 je 2.456.823,58 Kč. 
 
Přílohy: A- žádost 

B - soupis prací 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – práce jsou dokončeny. 
 
Přijaté usnesení: 399/2018 - 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 368.965,30 Kč za účelem 
financování opravy asfaltové cesty k budově základní školy na ulici Komenského 
511/40 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu nedostatečné kapacity Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace byla rozšířena a zrekonstruována budova mateřské na ulici Zborovská 887/5. 
Stavební úpravy zrekonstruovaly celou budovu a rozšířily prostory mateřské školy o 1 třídu pro 28 dětí 
využitím teras v prvním patře. Celková kapacita mateřské školy se zvýší o 17 dětí, ze 441 na 458 
(kapacita budovy, ze 77 na 90 dětí). V souvislosti s tím je třeba navýšit o 17 dětí i kapacitu školní 
jídelny - výdejny z 86 na 103 stravovaných. 
Kolaudace budovy proběhne 10. 8. 2018. Aby bylo možné plně obsadit novou třídu mateřské školy, je 
třeba požádat o navýšení kapacity v rejstříku škol a školských zařízení s účinností od 1. 9. 2018, a to 
takto: 

- mateřská škola o 17 dětí 
současná kapacit    441 dětí 
nová kapacita od 1. 9. 2018   458 dětí 

- školní jídelna - výdejna o 17 stravovaných 
současná kapacita    387 stravovaných 
nová kapacita od 1. 9. 2018   404 stravovaných 

Kapacitu školní jídelny není třeba navyšovat, protože 500 stravovaných je pro přípravu stravy 
dostačující. 
Schválení navýšení kapacity mateřské školy Radou města Kuřimi je jednou z podmínek podání 
žádosti na rejstřík škol a školských zařízení, aby od 1. 9. 2018 mohl být navýšen počet dětí mateřské 
školy a školní jídelny - výdejny i s finančním zabezpečením ze státního rozpočtu. 
Jelikož se jedná o správní řízení, je třeba dodržet všechny povinné náležitosti. Žádost je možné podat 
až po zkolaudování budovy, a to v mimořádném termínu na OŠ KÚ JMK. 
K podání žádosti na rejstřík škol a školských zařízení je třeba doložit: 

- výpisy z usnesení Rady města Kuřimi o schválení navýšením kapacity, podání žádosti na 
rejstřík škol a školských zařízení a pověření starosty 

- žádost starosty Města Kuřimi o navýšení kapacity 
- vyjádření KHS Brno 
- vyjádření stavebního úřadu 
- materiální, personální a finanční zabezpečení školy 
- vyplněné předepsané přílohy č. 1, 2, 3. 

 
Přijaté usnesení: 400/2018 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího 
povoleného počtu dětí Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, 
příspěvkové organizace ze 441 na 458 s účinností od 1. 9. 2018. 

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

9/1. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 401/2018 - RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s podáním žádosti 
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro 
mateřskou školu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu dětí ve škole ze 441 na 458 s účinností od 1. 9. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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9/2. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 402/2018 - RM schvaluje v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, změnu nejvyššího 
povoleného počtu stravovaných Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno 
- venkov, příspěvkové organizace z 387 na 404 s účinností od 1. 9. 2018. 

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

9/3. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 403/2018 - RM souhlasí v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, s podáním žádosti 
o zápis změny v údajích vedených v rejstříku škol a školských zařízení pro školní 
jídelnu - výdejnu, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno - venkov, příspěvková organizace, která se týká zvýšení nejvyššího 
povoleného počtu stravovaných ve školní jídelně - výdejně z 387 na 404 
s účinností od 1. 9. 2018. 

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

9/4. Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Přijaté usnesení: 404/2018 - RM ukládá v souladu s § 102 odst. 2 písm. b) zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení), v platném znění, starostovi města Kuřimi Mgr. Ing. 
Dragovi Sukalovskému, podat výše uvedené žádosti Krajskému úřadu 
Jihomoravského kraje, odbor školství. 

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

10. Připojení zabezpečení stále expozice na pult centralizované 
ochrany 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Stálá expozice historie města Kuřimi je umístěna v prostorách kuřimského zámku. Z důvodu instalace 
exponátů vyšší historické a finanční hodnoty bylo nutno ji zabezpečit proti vloupání pomocí 
elektronického zabezpečovacího systému (EZS), připojeného k pultu centralizované ochrany (PCO). 
Takovýto způsob zabezpečení byl stanoven příslušnou pojišťovnou, aby bylo možno exponáty 
a expozici pojistit. 
Od vzniku stálé expozice až dosud byl EZS připojen na PCO společnosti Security Monit s.r.o. 
Důvodem byl fakt, že tato společnost na základě výběrového řízení poskytuje služby elektronické 
ochrany a obecné bezpečnosti městu Kuřim, jakož i společnosti Wellness Kuřim. Až dosud, na 
základě ústní dohody, poskytuje společnost Security Monit s.r.o. tyto služby zdarma. Tato zkušební 
doba byla dohodnuta na půl roku, je tedy v současnosti již o měsíc překročena. Služba je poskytována 
kvalitně a bezproblémově, navrhujeme tedy uzavřít na další výkon této služby řádnou smlouvu. 
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Nabídka společnosti Security Monit na poskytování služeb PCO je za cenu 800 Kč za 1 měsíc 
poskytovaných služeb (bez DPH) a 200 Kč za 1 měsíc poskytovaných datových služeb (bez DPH). 
V této ceně je zahrnuto monitorování systému EZS odběratele na PCO dodavatele a veškeré výjezdy 
pohotovostního vozidla při napadení střeženého objektu a prostorů, s výjimkou výjezdů v případě 
planého poplachu z neznalosti nebo z nedbalosti obsluhy EZS. Celková cena je tedy 1.000 Kč bez 
DPH za kalendářní měsíc, tedy 1.210 Kč včetně DPH. Výše uvedená dohodnutá cena bude 
dodavatelem zvýšena vždy k 1. 1. kalendářního roku o míru inflace v ČR zveřejněnou Českým 
statistickým úřadem. Výpočet zvýšení spolu s dokladem o výši míry inflace je dodavatel povinen 
předložit odběrateli vždy do konce ledna příslušného kalendářního roku. Smlouva je navržena na 
dobu neurčitou s výpovědní lhůtou jeden měsíc. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 405/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení objektu Stálé expozice 

historie města Kuřimi na pult centralizované ochrany se společností Security Monit, 
s.r.o., Brno, Hoblíkova 6, 613 00, IČ 60755792 za cenu 1.210 Kč měsíčně na dobu 
neurčitou s výpovědní lhůtou 1 měsíc. 

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

11. Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města 
Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V souvislosti s dostavbou nové sportovní haly bylo poptáno pojištění tohoto nově zbudovaného 
majetku u stávajícího pojistitele, vzešlého z výběrového řízení. Poptáno bylo pojištění nemovitosti 
a movitého vybavení. 
UNIQA pojišťovna nabízí toto pojištění za roční pojistné 12.600 Kč, proto je navrhováno uzavření 
dodatku č. 2 k pojistné smlouvě. 
 
Přijaté usnesení: 406/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 k pojistné smlouvě č. 2738315489 

s pojistitelem UNIQA pojišťovna a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, 
kterým se navyšuje pojistná částka o hodnotu nově vybudované sportovní haly 
v Kuřimi. 

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

12. Městská sportovní hala v Kuřimi - smlouva o připojení elektrické 
požární signalizace na pult centralizované ochrany 
(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 
 
Podmínkou pro kolaudaci sportovní haly je schválení provozu elektrické požární signalizace (EPS) 
instalace přenosu zařízení dálkového přenosu (ZDP). Informace o stavu systému EPS musí být 
k dispozici 24hod na pultu centralizované ochrany (PCO) HZS. Z tohoto důvodu je třeba uzavření 
smlouvy se společností PATROL Group o napojení EPS na PCO, který provozuje dodavatel na 
krajském operačním informačním středisku HZS JmK v Brně. A také uzavření smlouvy s HZS JmK, 
pro připojení EPS na pult PCO. 
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Návrh smluv předkládá OI v příloze. 
 
Tyto smlouvy budou nyní uzavřeny s městem Kuřim. Po uzavření smluv mezi městem Kuřim 
a Wellness Kuřim, s.r.o., o provozování Městské sportovní haly budou tyto smlouvy postoupeny 
Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení EPS na PCO 
 
Přijaté usnesení: 407/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení elektrické požární 

signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ se společností Česká republika - Hasičský záchranný sbor 
Jihomoravského kraje, Zubatého 685/1, 614 00 Brno IČ 70884099. 

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

12/1. Městská sportovní hala v Kuřimi - napojení elektrické požární 
signalizace na pult centralizované ochrany 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Přílohy: A - smlouva o napojení 
 
Přijaté usnesení: 408/2018 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o napojení elektrické požární 

signalizace na pult centralizované ochrany pro akci „Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ se společností PATROL Group s.r.o., Romana Havelky 4957/5b, 586 01 
Jihlava, IČ 46981233. 

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

13. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi, dodatek č. 7 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 se změnou poddodavatelů v průběhu provádění stavebních prací na stavbě 
“Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“, žádá OI Radu města Kuřimi 
o schválení Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049. Z důvodu provedené změny je nutné 
aktualizovat přílohu č. 3 seznam poddodavatelů - “Prohlášení o poddodavatelích“, která je nedílnou 
součástí smlouvy o dílo, formou uzavření Dodatku č. 7. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 7 SOD 2017D0049 

B - seznam poddodavatelů 
 
Přijaté usnesení: 409/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0049 na 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, kterým se mění poddodavatelé. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12 
(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. 12 ke smlouvě o dílo. Předmětem 
dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Změny související s tímto dodatkem č. 11 budou následující: 

- navýšení položek VRN z důvodu prodloužení termínu, 
- dodávka a montáž recepčního pultu a parapetního prkna, 
- oprava dlážděné plochy kolem brouzdaliště, 
- tmelení spar venkovního schodiště, 
- ozvučení haly. 

 
Návrh nově sjednaná cena dodatek č. 12 

· cena víceprací bez DPH 230.783,00 Kč 
· cena méněprací bez DPH  0,00 Kč 
· cena Dodatku č. 12 celkem bez DPH 230.783,00 Kč 
· DPH 21%    48.464,43 Kč 
· cena Dodatku č. 12 celkem  279.247,43 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. 12 k SoD 2016D0076 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:47 hod Ing. R. Havlová – referentka odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 410/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 12 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 279.247,43 Kč vč. DPH z důvodu dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešla 14:51 hod Ing. R. Havlová. 
 
 
 

15. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí 
o zvýšení standardu posuvného hlediště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Po odsouhlasení stavebního a konstrukčního řešení elevace s jejím dodavatelem a po ujasnění 
napojení na okolní konstrukce došlo v minulých týdnech k vyvzorkování použitých materiálů. Závěr - 
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tato nejlevnější varianta nabízená dodavatelem není generálním projektantem akceptovatelná. 
Materiály byly nevhodné k použití pro daný účel, potahové látky sedadel, plastové povrchy sedadel 
a plastové područky nedávají záruku pohodlí, ani požadované trvanlivosti. Navržené sedadlo se 
ukázalo být pro použití v moderním kinosále zcela nevyhovující. Také levná varianta koberce na 
stupních nebyla vhodná k použití do interiéru kinosálu jak z estetického hlediska, tak z hlediska 
především trvanlivosti a funkčnosti (špatné odolnost proti znečištění a špatné úklidové vlastnosti). 
Na základě připomínek projektanta nabídl dodavatel jiný typ sedadla (Cinema - specializované pro 
kinosály) a jiné, kvalitnější materiály jak z pohledu uživatelského, tak z pohledu trvanlivosti 
a udržovatelnosti (čištění). Vzhledem k navýšení celkového zatížení sedadly je však nutné pro 
zajištění dlouhodobě správně fungujícího pojezdu upravit také nosnou ocelovou konstrukci celé 
elevace a použít kvalitnější pojezdový systém. 
 
Celková nová cena za dodávku a montáž posuvné elevace činí 2.915.000 Kč bez DPH. 
Navýšení ceny, by tedy oproti ceně uvedené v rozpočtu ke změně č. 009 v dodatku č. 5 (1.980.000 Kč 
bez DPH), činilo 935.000 Kč bez DPH. 
 
V souvislosti se zajištěním plynulého postupu stavebních prací a nutnosti neprodleného objednání 
elevace žádá OI Radu města o schválení navýšení ceny za dodávku a montáž posuvné elevace. 
Smluvní záležitosti budou řešeny následně souhrnným dodatkem ke smlouvě o dílo se zhotovitelem. 
 
Přijaté usnesení: 411/2018 - RM souhlasí z důvodu zvýšení kvality, trvanlivosti a funkčnosti kinosálu 

s navýšením ceny za dodávku a montáž posuvné elevace v objektu 
„Společenského a kulturního centra v Kuřimi“, kterou provádí společnost PKS 
stavby a.s., se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059 
o 935.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:53 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 8. 8. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 8. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku  
 2A - servisní protokol 
 2B - vyřazovací protokoly 
3 Radek Peterka – nájemní smlouva  
4 Pan Ustohal – smlouva o umístění a provedení stavby „Odstranění stávajícího 

a výstavba nového rodinného domu“- SO 04–Sjezd z místní komunikace 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - situace 
 4D - situace 
 4E - návrh smlouvy 
5 ČR ÚZSVM – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim ul. Hybešova – vybudování 

oddílného systému kanalizace“ 
 5A - situace 
 5B - GP 
 5C - návrh smlouvy 
6 Vyčlenění z drobných investic - pamětní desky pro odbojáře 
 6A - pamětní deska Bohumil Filka 
 6B - pamětní deska Miroš Habrovec 
7 Výsledky hospodaření ke dni 30. 6. 2018 
 7A - čerpání 2Q 
8 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 8A - žádost 
 8B - soupis prací 
9 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
9/1 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
9/2 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
9/3 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
9/4 Žádost o změnu údajů v rejstříku škol a školských zařízení 
10 Připojení zabezpečení stále expozice na PCO 
 10A - smlouva 
11 Dodatek č. 2 k pojistné smlouvě na pojištění majetku města Kuřimi 
12 Městská sportovní hala v Kuřimi - smlouva o připojení EPS na PCO 
 12A - smlouva o připojení EPS na PCO 
12/1 Městská sportovní hala v Kuřimi - napojení EPS na PCO 
 12/1A - smlouva o napojení 
13 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi, dodatek č. 7 

k SoD 
 13A - dodatek č. 7 SOD 2017D0049 
 13B - seznam poddodavatelů 
14 Městská sportovní hala v Kuřimi - dodatek č. 12 
 14A - dodatek č. 12 k SoD 2016D0076 
15 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- rozhodnutí  o zvýšení standardu 

posuvného hlediště 


