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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2018 konané dne 21. 8. 2018 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek - členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman, Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 18:27 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomna Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a S. Bartoš – vedoucí 
odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2018 

2 Zrušení usnesení - darovací smlouva Kaufland Česká republika v.o.s. 

3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

4 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

5 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 

6 Odlišný postup - zajištění projektové dokumentace na revitalizaci veřejného osvětlení a  
provedení energetického auditu k dotačnímu programu EFEKT 2019 

7 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dotační management 

8 Žádost o schválení licenční smlouvy – Digitální knihovna Memoria 

9 Kateřina Feitlová, Kuřim – pořadník č. 39 – nájemní smlouva 

10 Aleš Brázda, Kuřim – požadavek na úhradu okenních žaluzií v obecním bytě 

11 Romana Guĺkášová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

12 Eva Trlidová, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 

13 Milada Bartáková, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 

14 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT, budova Komenského 511/40 

15 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce 

16 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

17 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - 
Dodatek č. 1 
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18 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 2 

19 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 

20 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-2018-001 – dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

21 1. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 1 

22 Městská sportovní hala 

23 Park Havlíčkova, stavba - ukončení výběrového řízení na stavební práce 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 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: 412/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 

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

2. Zrušení usnesení - darovací smlouva Kaufland Česká republika 
v.o.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi schválila na svém 10. jednání dne 10. 4. 2018 usnesení ve znění: 
185/2018 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy s Kaufland Česká republika v.o.s., se sídlem 
Bělohorská 2428/203, 169 00 Praha 6 - Břevnov, IČ 25110161, o poskytnutí daru ve formě zubních 
kartáčků pro děti kuřimských ZŠ a MŠ. 
 
Dar byl předán zástupcem společnosti Kaufland ředitelům ZŠ a MŠ, ale k uzavření darovací smlouvy 
nedošlo, protože byla použita jiná forma předání daru. 
 
Přijaté usnesení: 413/2018 - RM ruší usnesení č. 185/2018 ze dne 10. 4. 2018 ve věci uzavření 

darovací smlouvy se společností Kaufland Česká republika v.o.s. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. Podle usn. ZM 
č. 1054/2018 ze dne 22. 5. 2018 můžou vlastníci pozemků podat nabídky do 30. 8. 2018 do 11:30 
hodin: 
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1054/2018 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 30. 8. 2018 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 250 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků 
pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 
30. srpna 2018 do 11:30 hodin. 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník, Mgr. Jana Viktorinová - 
vedoucí OMP, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Mgr. Alena Trtílková - vedoucí OŽÚ, Ing. Aleš Varmužka - vedoucí OF, Alena Janoušková 
-referentka OMP. 
 
Přijaté usnesení: 414/2018 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1054/2018 ze dne 22. 5. 
2018 dle zápisu. 

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

4. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová, požádala RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení majetku 
 
Přijaté usnesení: 415/2018 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

5. Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová dne 13. 8. 2018 požádala, 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 40.000 Kč na financování opravy havarijního stavu vodovodního potrubí ve školní jídelně (vizte 
příloha A). Z důvodu havárie neproběhlo poptávkové řízení, ale byla oslovena společnost BENEŠ 
instalo s.r.o., sídlo Dlouhá 119, 679 23 Lomnice, IČ 28351878, která stav posoudila a stanovila 
předpokládanou cenu opravy na 30 až 40.000 Kč. 
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Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 13. 8. 2018 je 2.456.823,58 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním z fondu investic 
 
Přijaté usnesení: 416/2018 - 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 40.000 Kč za účelem 
financování opravy havarijního stavu vodovodního potrubí ve školní jídelně dle 
žádosti. 

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

6. Odlišný postup - zajištění projektové dokumentace na revitalizaci 
veřejného osvětlení a provedení energetického auditu k dotačnímu 
programu EFEKT 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Na základě zaslaného podkladu cenové nabídky od Ing. Marie Krejčí, xxxxxxxxxxxxxx 664 47 ze dne 
27. 4. 2018 navrhuje odbor investiční radě města v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S4/2018/RM pro zadávání veřejných zakázek dle čl. VIII., provést přímý výběr zhotovitele v rámci 
dotačního programu EFEKT 2019 akce "Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi", v rozsahu 
zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. ZM schválilo dne 21. 8. 2018 podání 
žádosti o dotaci města Kuřimi z programu EFEKT 2019 na projekt "Revitalizace veřejného osvětlení 
města Kuřimi". Do podpory na obnovu osvětlovacích soustav budou zahrnuty okruhy uvedených 
rozvaděčů (2 - Komenského, 3 - Jungmannova, 4 - K. H. Máchy, 5 - Na Loučkách, 6 - nám. 1. května 
a 10 - Rozdělovací) z důvodu současné energetické neúspornosti (jedná se zejména o kulatá svítidla). 
 
Přibližné náklady na přípravu a realizaci akce (ceny jsou uvedeny bez DPH): 
Vypracování Žádosti, projektové dokumentace a energ. auditu      90.750 Kč 
Přibližné náklady na opravu 184 ks svítidel    2.909.250 Kč 
Celkem        3.000.000 Kč 
Celkem včetně DPH       3.630.000 Kč 
 
Přílohy: A – cenová nabídka 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – nenašli jsme vhodnějšího projektanta, který by měl lepší orientaci s danou problematikou, 
proto danou věc řešíme odlišným postupem. 
 
Přijaté usnesení: 417/2018 - RM schvaluje odlišný postup v souladu s interní směrnicí Rady města 

Kuřimi č. S4/2018/RM na výběr zhotovitele v rámci zpracování podkladů do 
dotačního programu EFEKT 2019 a schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Marií 
Krejčí, xxxxxxxxxxxxxxx 664 47 Střelice na pořízení projektové dokumentace 
s celkovými náklady 90.750 Kč bez DPH, tj. 109.807,50 Kč včetně DPH dle cenové 
nabídky v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
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7. Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dotační management 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Na dotační management projektu „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ je vystavená objednávka pro Ing. 
Petru Podroužkovou, Brno - Štýřice, Polní 391/20, 639 00, IČ 75789621. Cenová nabídka Ing. 
Podroužkové spočívala v kompletní administraci jednoetapového projektu. Vzhledem k prodloužení 
výběrového řízení na dodavatele stavby a plánovanému finančnímu auditu poskytovatele dotace, 
jsme nuceni tento projekt administrativně rozdělit do dvou finančních etap. Znamená to rozsáhlou 
úpravu dokumentů souvisejících s čerpáním dotace. Ing. Podroužková požádala o úpravu smluvní 
částky z 50.000 Kč na 75.000 Kč (není plátce DPH). 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení odlišným postupem dle ustanovení čl. 8 
směrnice S4/2018/RM, o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu uzavření smlouvy na 
administrátora dotačního managementu akce „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ s Ing. Petrou 
Podroužkovou Brno - Štýřice, Polní 391/20, 63900, IČ 75789621 v ceně 75.000 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – projektantka zpracovávala předchozí díl prací a vzhledem k tomu, že poskytovatel dotace 
rozdělil projekt do dvou částí, chceme pokračovat nadále s ní, proto řešíme danou věc odlišným 
postupem. 
 
Přijaté usnesení: 418/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru 
administrátora dotačního managementu akce „Cyklostezka Kuřim - Lipůvka“ 
a uzavření smlouvy s Ing. Petrou Podroužkovou, Brno - Štýřice, Polní 391/20, 
639 00, IČ 75789621 v ceně 75.000 Kč. 

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

8. Žádost o schválení licenční smlouvy – Digitální knihovna 
Memoria 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Žádám RM o schválení licenční smlouvy Digitální knihovna Memoria. Na základě této smlouvy bude 
zpřístupněna webová aplikace, jejímž cílem je uchování historické paměti měst, s velkým důrazem na 
digitalizaci fotografií, tiskovin a dokumentů. Aplikace nám umožní začít vytvářet kuřimskou digitální 
knihovnu. 
 
Licence: 30.000 Kč (včetně DPH) bude hrazena z rozpočtu MěK Kuřim - kulturní oddělení. 
 
Přílohy: A - licenční smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá o zaslání podrobnějších informací k této aplikaci. 
 
Přijaté usnesení: 419/2018 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy mezi městem Kuřim a Ing. 

Radimem Potěšilem, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 602 00 Brno, na zpřístupnění 
webové aplikace Memoria za cenu 30.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
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9. Kateřina Feitlová, Kuřim – pořadník č. 39 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 4. 7. 2018 nabídku obecního bytu č. 1260/59 umístěného ve XII. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí pozemku p. č. 382/3, 
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. Nikdo na zveřejněnou nabídku nereagoval. 
Dne 30. 5. 2017 nabyl účinnosti Pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu. Žadateli 
s nejvyšším bodovým ohodnocením bytové potřebnosti, paní Kateřině Feitlové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim byla bytová jednotka č. 1260/59 nabídnuta k nájmu. Paní Feitlová 
nabídku přijala a chtěla by se ke dni 1. 9. 2018 přestěhovat. Současně předložila potvrzení 
o bezdlužnosti. 
 
Přijaté usnesení: 420/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Kateřinou Feitlovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 1260/59 umístěného ve XII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, který je součástí pozemku p. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu 
určitou jednoho roku za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

10. Aleš Brázda, Kuřim – požadavek na úhradu okenních žaluzií 
v obecním bytě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Aleš Brázda, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 947/22, 
1+kk, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od roku 2012. 
Smlouva je uzavírána v režimu nájemních smluv na dobu určitou jednoho roku - nyní do 30. 6. 2019. 
 
OMP v rámci zkvalitňování bydlení nájemců obecních bytů v letošním roce zrealizoval investiční akci 
„II-OMP-2018-002 - Výměna oken v obecních bytech, Kuřim“. Okno s balkónovými dveřmi bylo 
vyměněno mj. i v bytě č. 22, jehož je pan Brázda nájemcem. Zadavatel v zadávací dokumentaci vždy 
uvádí, že okna budou dodána bez stínící techniky. Pokud nájemce projeví zájem o montáž stínící 
techniky, je zhotovitelem upozorněn, že stínící technika není součástí zakázky a bude si ji hradit ze 
svého.  
Dne 6. 8. 2018 požádal pan Brázda o úhradu již instalovaných žaluzií, za které zaplatil částku ve výši 
1.500 Kč. 
Za posledních cca 7 let žádný nájemce požadavek na úhradu stínící techniky na OMP nevznesl. OMP 
proto nesouhlasí s tím, aby byla panu Brázdovi montáž stínící techniky proplacena. OMP předpokládá, 
že pokud rada města proplacení odsouhlasí, ostatní nájemci budou také žádat o proplacení montáže 
stínící techniky, zejména v případech, že se jedná o větší byt s větším počtem oken. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s proplacením částky ve výši 1.500 Kč za montáž stínící techniky 

v bytě č. 947/22 v ul. Wolkerova panu Aleši Brázdovi, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Proti: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
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11. Romana Guĺkášová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu 
neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Romana Guĺkášová, trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 852/1, 
3+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 851, 852, 853 v ul. Školní, který je 
součástí pozemku parc. č. 1934, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od roku 2016. 
Nájemcem v obecním bytě je již od roku 2013. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 13. 8. 2018 takto paní 
Guĺkášová učinila. 
Nájemce plní své povinnosti od počátku obecního nájmu řádně a včas a není dlužníkem města. 
Nájemce souhlasí s navýšením nájemného na 65 Kč/m

2
/měs., OMP se změnou nájemní smlouvy 

souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 421/2018 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 852/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 851, 852, 
853 v ul. Školní, který je součástí pozemku parc. č. 1934, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s paní Romanou Guĺkášovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

12. Eva Trlidová, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Eva Trlidová, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 850/7 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní, který je 
součástí pozemku parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou od 22. 10. 2001. 
Paní Trlidová dne 27. 6. 2018 požádala o souhlas s celkovou rekonstrukcí panelového bytového jádra 
- koupelny, WC a kuchyňské linky. V koupelně bude stávající vana vyměněna za sprchový box, dále 
bude vyměněno umyvadlo, WC, bude provedena nová dlažba a obklad koupelny. Panel bytového 
jádra zůstane zachován. Rekonstrukci provede paní Trlidová svépomocí s finanční podporou města 
do výše max. 20.000 Kč (částka poskytovaná jako příspěvek na zařizovací předměty a materiál 
v případě, kdy nájemce provádí rekonstrukci na vlastní náklad). 
 
Přijaté usnesení: 422/2018 - RM souhlasí s rekonstrukcí bytového jádra v bytě č. 850/7 umístěného 

ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní v Kuřimi, 
kterou provede nájemce bytu paní Eva Trlidová, trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. Rekonstrukce bude provedena svépomocí s finanční podporou města ve 
výši max. 20.000 Kč. 

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

13. Milada Bartáková, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Milada Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 894/9 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na Královkách, 
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který je součástí pozemku parc. č. 1814, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na 
dobu neurčitou od 4. 9. 2000. 
Paní Bartáková požádala v zastoupení své dcery, paní Peškové, o rekonstrukci koupelny a WC. 
Rekonstrukce by spočívala ve vybourání umakartového jádra, vyzdění jádra, vana bude nahrazena 
sprchovým koutem, dále bude vyměněno umyvadlo, WC, bude provedena nová dlažba a obklad 
koupelny. Město Kuřim uhradí vyzdění jádra, obložení koupelny, položení dlažby, instalatérské práce 
v celkové hodnotě 65.000 Kč vč. DPH; zařizovací předměty dle vlastního výběru dodá nájemce. 
Statik Ing. Asfour vypracoval kladné statické posouzení. 
 
Přijaté usnesení: 423/2018 - RM souhlasí s rekonstrukcí koupelny v bytě č. 894/9 umístěného ve 

III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 894, 985 v ul. Na Královkách v Kuřimi, 
jehož nájemcem je paní Milada Bartáková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
664 34 Kuřim. Součástí rekonstrukce bude mj. výměna umakartového jádra za 
zděné. 

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

14. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT, budova Komenského 
511/40 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová dne 15. 8. 2018 požádala, 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 94.492 Kč na financování opravy a výmalby tříd a opravu osvětlení učeben v budově školy na 
ulici Komenského 511/40 (vizte příloha A). Cenové nabídky vizte příloha B. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 13. 8. 2018 je 2.456.823,58 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním 

B - cenové nabídky 
 
Přijaté usnesení: 424/2018 - 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 94.492 Kč za účelem 
financování opravy a výmalby tříd a opravu osvětlení učeben v budově školy na 
ulici Komenského 511/40 dle žádosti. 

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

15. Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Transformací manažerské a jednatelské smlouvy na nové podmínky, přišel jednatel přehlédnutím 
v nové smlouvě o jeden z benefitů - příspěvek na penzijní připojištění. 
Vzhledem k tomu, že v nové jednatelské smlouvě jsou benefity taxativně definovány, navrhuji doplnit 
chybějící benefit formou dodatku. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - vnitřní předpis WK 
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Přijaté usnesení: 425/2018 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o., 
schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o výkonu funkce ze dne 1. 8. 2018, 
který rozšiřuje smlouvu o podmínku příspěvku na penzijní připojištění. 

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

16. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt 1+KK. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 15. 8. 2018. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 426/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 22. 8. 2018 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 

17. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa – projekt - Dodatek č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková, Mgr. Karina Kiesslingová, 
DiS.) 
 
V současné době je se společností 7points, s.r.o. uzavřená smlouva o dílo č. 2017/D/0100 na 
vypracování projektové dokumentace, spolupráci při výběru zhotovitele a výkonu autorského dozoru 
na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“. 
V průběhu plnění smlouvy převedl Ing. arch. Petr Němec, který se na zakázce aktivně podílí, svůj 
podíl společníka ve společnosti 7points, s.r.o. se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim na pana Marka 
Hirše a založil novou společnost Ateliér Němec, s.r.o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim. 
Osoba, která je doposud zastoupena ve věcech technických (Ing. arch. Petr Němec) - zpracovatel 
projektové dokumentace, autorský dozor, se v nově vzniklé společnosti Ateliér Němec, s.r.o. nemění 
a nadále zůstává zástupcem jak ve věcech technických, tak ve věcech smluvních. 
 
Zhotovitel stávající: 
Název:      7points, s.r.o. 
Sídlo:      Blanenská 355, 664 34 Kuřim 
IČ:      28323793 
DIČ:      CZ28323793 
Bankovní ústav:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupen ve věcech smluvních:  Marek Hirš 
Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. arch. Petr Němec, xxxxxxxxxxxxx 
 
Zhotovitel nový:  
Název:      Ateliér Němec, s.r.o. 
Sídlo:      Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim 
IČ:      01996177 
DIČ:      CZ01996177 
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Bankovní ústav:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupen ve věcech smluvních:  Ing. arch. Petr Němec 
Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. arch. Petr Němec, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0100, 
jehož předmětem je změna v osobě zhotovitele. Všechna práva a povinnosti vyplývající z výše 
uvedené Smlouvy o dílo přechází uzavřením Dodatku č. 1 ze stávající smluvní strany 7points s.r.o., 
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 na novou smluvní stranu Ateliér Němec, s.r.o., 
Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177. Všechna majetková práva ze Smlouvy o dílo 
č. 2017/D/0100 převádí „stávající zhotovitel“ 7points, s.r.o. na „nového zhotovitele“, společnost Ateliér 
Němec, s.r.o., která tyto práva přijímá. Ostatní ujednání se nemění. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 SOD2017D0100 
 
Přijaté usnesení: 427/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0100 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa“ se společností 7points s.r.o., Blanenská 355/117, 
664 34 Kuřim, IČ 28323793 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 
Kuřim, IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle 
zápisu. 

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

18. Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - 
projekt - dodatek č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková, Mgr. Karina Kiesslingová, 
DiS.) 
 
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“, včetně projektu vzduchotechniky, který byl zadán Dodatkem 
č. 1 k SOD 2018/D/0058 (dále jen „smlouva“). V průběhu plnění smlouvy převedl Ing. arch. Petr 
Němec, který se na zakázce aktivně podílí, svůj podíl společníka ve společnosti 7points, s.r.o. se 
sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim na pana Marka Hirše a založil novou společnost Ateliér Němec, 
s.r.o., se sídlem Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim. Osoba, která je doposud zastoupena ve věcech 
technických (Ing. arch. Petr Němec) - zpracovatel projektové dokumentace, se v nově vzniklé 
společnosti Ateliér Němec, s.r.o. nemění a nadále zůstává zástupcem jak ve věcech technických, tak 
ve věcech smluvních. 
 
Zhotovitel stávající: 
Název:      7points, s.r.o. 
Sídlo:         Blanenská 355, 664 34 Kuřim 
IČ:       28323793 
DIČ:      CZ28323793 
Bankovní ústav:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupen ve věcech smluvních:  Marek Hirš 
Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. arch. Petr Němec, xxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Zhotovitel nový: 
Název:      Ateliér Němec, s.r.o. 
Sídlo:         Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim 
IČ:       01996177 
DIČ:      CZ01996177 
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Bankovní ústav:    Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:      xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Zastoupen ve věcech smluvních:  Ing. arch. Petr Němec 
Zástupce zhotovitele pro věci technické: Ing. arch. Petr Němec, xxxxxxxxxxxxxxxxx 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č.2018/D/0058, 
jehož předmětem je změna v osobě zhotovitele. Všechna práva a povinnosti vyplývající z výše 
uvedené Smlouvy o dílo přechází uzavřením Dodatku č. 2 ze stávající smluvní strany 7points s.r.o., 
Blanenská 355/117, 664 34 Kuřim, IČ 28323793 na novou smluvní stranu Ateliér Němec, s.r.o., 
Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, IČ 01996177. Všechna majetková práva ze Smlouvy o dílo 
č. 2018/D/0058 převádí „stávající zhotovitel“ 7points, s.r.o. na „nového zhotovitele“, společnost Ateliér 
Němec, s.r.o., která tyto práva přijímá. Ostatní ujednání se nemění. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 SOD2018D0058 
 
Přijaté usnesení: 428/2018 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 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 a Ateliér Němec, s.r.o., Otevřená 1058/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 01996177, který spočívá ve změně osoby zhotovitele z důvodu dle zápisu. 

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

19. Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo 
se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Během realizace stavby bylo nutné provést dodatečné stavební práce, které nebyly zahrnuty 
v projektu, a které jsou nezbytné pro zajištění fungování díla příp. pro jeho zkolaudování. 
Jedná se o vícepráce na střeleckém přístřešku (doplnění dveří do výstřelného prostoru z důvodu 
změn v osazení budovaného střeleckého přístřešku..), na čelních clonách (úprava nedostatečného 
kotvení clon včetně doplnění některých vzpěr..), v terčovém prostoru (doplnění přístupového 
chodníčku od střeleckého přístřešku k terčům..) a u lapače střel (doplnění množství projektem 
navržených hranolů..). Z důvodu zajištění bezpečnosti na lesní cestě nad střelnicemi 25 a 50m je 
třeba provést terénní úpravy a vybudovat oplocení z poplastovaného pletiva. Další vícepráce se týkají 
provedení přípojky elektro v délce cca 30m ze stávajícího střeleckého přístřešku, která nebyla 
zahrnuta v projektu. Navrženo je též doplnění části chybějícího oplocení do areálu střelnice 
u příjezdové komunikace, které bylo vyvoláno výstavbou. 
Vzhledem k tomu, že některé práce v soupisu prací nebyly realizovány v uvedeném množství, došlo 
vlivem odpočtů ke vzniku méněprací, které nepatrně převyšují cenu víceprací. Rozpočty víceprací 
a méněprací tvoří přílohy č. 1 - 3 předkládaného dodatku č. 7. 
 
Rekapitulace ceny díla:  
cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 4 bez DPH                              3.573.521,51 Kč 
cena víceprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH    327.887,24 Kč 
cena méněprací dle dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo bez DPH    -280.140,15 Kč 
cena méněprací z dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bez DPH    -48.000,09 Kč 
cena celkem bez DPH  3.573.268,51 Kč 
DPH 21 %                                          750.386,39 Kč 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
cena celkem včetně DPH                                                                                      4.323.654,90 Kč  
 
OI proto žádá radu města o schválení dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 ze dne 27. 9. 
2017. Termín plnění zhotovitele je dle dodatku č. 6 do 31. 8. 2018. 
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Zpracovatelem projektové dokumentace pro stavební povolení je společnost STŘELNICE SKOUPÝ, 
s.r.o., technický dozor investora provádí Ing. Pavel Šudák. 
Investiční akce „Rekonstrukce střelnice - stavba“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 
004, ORG 1364 000 000. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 7 

B – příloha č. 1 – 3 
 
Přijaté usnesení: 429/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 7 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0107 

na veřejnou zakázku „Rekonstrukce střelnice SSK Kuřim“ s Vítězslavem Maloněm, 
Víska 1034, 666 02 Předklášteří, IČ 42314542. 

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

20. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-
2018-001 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 17. 4. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2018/D/0029 se společností PROFITEAM topení - 
voda - plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, IČ 28287967. Předmětem smlouvy o dílo je 
zhotovení etážového topení v 7 obecních bytech. Součástí smlouvy o dílo je vítězným uchazečem 
naceněný rozpočet prací - dle projektové dokumentace zhotovené firmou Stanislav Cvrkal - 
PROKANT Letovice. 
Již při posuzování nabídek ve výběrovém řízení byl uchazeč PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o. 
hodnotící komisí požádán o zdůvodnění nabídnuté ceny a o doplnění nabídky. Hodnotící komisi se již 
při posuzování nabídky tohoto uchazeče jevily položky rozpočtu, které se týkaly odkouření 
a koncentrického připojení kotle, jako položky s mimořádně nízkou cenou. Na toto byl uchazeč 
upozorněn, a proto hodnotící komise po uchazeči požadovala předložení čestného prohlášení, že za 
uvedenou celkovou nabídkovou cenu uchazeč zhotoví uvedenou veřejnou zakázku, a také že 
v celkové nabídkové ceně jsou zahrnuty veškeré práce spojené s realizací zakázky. Ve svém 
prohlášení ze dne 22. 3. 2018 uchazeč uvedl, že před podáním nabídky se seznámili se skutečnostmi 
rozhodnými pro stanovení ceny, nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou a jsou v ní zahrnuty 
veškeré náklady nutné k provedení díla.  
Pro nacenění zakázky měli všichni uchazeči (jak oslovení OMP přímo e-mailem, tak zveřejněním na 
úřední desce zadavatele) k dispozici výzvu k podání nabídky, návrh smlouvy o dílo, doplňující 
informaci upřesňující délky účinných výšek odkouření dle nadzemního podlaží, projektovou 
dokumentaci jednotlivých bytů. Uchazeči se mohli v případě dotazů obrátit na OMP. 
 
Nyní, při předání díla celé zakázky, zhotovitel požádal o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0029. Požaduje navýšení ceny z důvodu víceprací na kouřovodech. V žádosti uvádí, cit.: 
„Ve třech bytech bylo nutné provést čištění a rozšíření kouřovodu v místech, kde byly průměry užší 
a nebyly vyvložkované (pouze do místa zúžení a napojeno zase až nad tímto místem). S tímto se 
nedalo v nacenění počítat, ale bylo nutné tyto práce provést, aby bylo dílo dokončeno bezvadně. Do 
víceprací je také zahrnut materiál, který se na kouřovody skutečně použil. Celková cena za vícepráce 
v 7 bytech činí 55.320,60 Kč bez DPH“. 
 
OMP požádal projektanta o vyjádření k předloženému požadavku zhotovitele. 
 
Vyjádření projektanta: 
vícepráce spojené se stavební úpravou komínových průduchů, tj. sekání, frézování apod. opravdu 
nebylo možno nacenit. Z těchto důvodů bylo v PD a TZ uvedeno, že bude provedena odbornou 
kominickou firmou prohlídka stavu komínů. Tato položka je podle mého názoru oprávněná. Co se týká 
materiálu, měl být naceněn v nabídkové ceně - položka č. 34. 
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Uchazeč měl před podáním své nabídky možnost do předmětných bytů nahlédnout. Této možnosti 
nevyužil, ačkoliv předložil dne 22. 3. 2018 prohlášení, kde uvedl, že před podáním nabídky se 
seznámili se skutečnostmi rozhodnými pro stanovení ceny. 
OMP se přiklání k tomu, že ani v případě, že by uchazeč předmětné byty navštívil, nebylo možné bez 
prohlídky kamerou komínových těles relevantně nacenit veškeré práce, které by mohly souviset 
s úpravou komína. V rozpočtu je však i položka č. 67 Nepředvídané vícepráce spojené s realizací, kde 
bylo možné takovéto práce zahrnout. Uchazeč PROFITEAM tuto položku nacenil v jednotlivých bytech 
částkou 1.600 Kč, což nepokryje práce spojené s rozšířením kouřovodu. 
 
Vzhledem k výše uvedenému souhlasí OMP s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0029. OMP však nesouhlasí s navýšením požadovaným zhotovitelem ve výši 55.320,60 Kč 
bez DPH, ale s navýšením o částku v celkové výši 28.470 Kč bez DPH (32.740,50 Kč vč. DPH). Tato 
částka zahrnuje vícepráce ve třech bytech z důvodu úpravy komínových těles, konkrétně se jedná 
vícepráce na komínových tělesech v bytě č. 882/1 v částce 9.560 Kč, v bytě č. 884/3 v částce 
9.350 Kč a v bytě č. 898/3 v částce 9.560 Kč (vše bez DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 430/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0029 

na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ se společností 
PROFITEAM topení - voda - plyn s.r.o., se sídlem Tovární 807, 664 61 Rajhrad, 
IČ 28287967, kterým se navyšuje celková cena díla o 32.740,50 Kč vč. DPH. 

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

21. 1. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – 
dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Blanenská na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitostem je uzavřena smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. OMP navrhuje aktualizaci Přílohy č. 2 
smlouvy o pachtu č. 2017/O/0020 provádět 1x za čtvrt roku. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné 
uzavřít vždy dodatek ke smlouvě o pachtu. 
OMP předkládá radě města ke schválení dodatek č. 1, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 431/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017, kterým se mění Příloha č. 2 - soupis movitých 
věcí (inventáře). 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
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22. Městská sportovní hala 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 2972/1, jehož součástí je nově vybudovaná budova 
Městské sportovní haly Kuřim, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
OMP předkládá radě města ke schválení uzavření smlouvy o pachtu se společností Wellness Kuřim 
s.r.o., se sídlem Blanenská 1082/1, 664 34 Kuřim, IČ 29213380, kterou bude propachtována část 
pozemku parc. č. 2972/1 o výměře cca 2000 m

2
 vč. sportovní haly a parkoviště. Pachtovné je 

navrženo ve výši 20.000 Kč měsíčně bez DPH, smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 
Ve smyslu § 39 odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, nemusí být na pacht zveřejněn záměr. 
 
Přílohy: A - smlouva o pachtu 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – nemyslí si, že částka za nájem ve výši 20.000 Kč je částkou adekvátní. Daňový 
poradce řekl, že odpovídající je částka cca 9.000 Kč. Navrhuje hlasovat o částce 10.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 432/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu, jejímž předmětem je pacht 

části pozemku parc. č. 2972/1 o výměře cca 2000 m
2
 a dále budova Městské 

sportovní haly Kuřim, vč. parkoviště na pozemku, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem Blanenská 1082/1, 664 34 Kuřim, 
IČ 29213380 od 1. 9. 2018 na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
pachtovné ve výši 10.000 Kč měsíčně bez DPH, za účelem provozování Městské 
sportovní haly Kuřim. 

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

23. Park Havlíčkova, stavba - ukončení výběrového řízení na 
stavební práce 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Park Havlíčkova - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-008 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Materiál předkládá:    PaedDr. D. Holman 
Materiál zpracoval:    Ing. M. Réman - vedoucí investičního oddělení 
 
Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Park Havlíčkova projekt 
a stavba“, ORG 1391 s částkou 3,5 mil. Kč s DPH. Usnesením RM č. 361/2018 bylo schváleno 
rozpočtové opatření č. 7 a navýšen ORG 1391 na celkovou částku 4,0 mil. Kč s DPH. Usnesením ZM 
ze dne 21. 8. 2018 byl ORG 1391 navýšen na celkovou částku 4,8 mil. Kč. 
 
Na základě usnesení RM č. 351/2018 ze dne 11. 7. 2018 a v souladu s vnitřní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. S4/2018/RM proběhlo výběrové řízení na zakázku „Park Havlíčkova - stavba“ v režimu IV. 
Předpokládaná cena zakázky dle zpracovaného projektu byla 1,6 mil Kč s DPH. 
 
Průběh a výsledek výběrového řízení je popsán v dokumentu Zpráva o posouzení a hodnocení 
nabídek. Byla získána jedna nabídka. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1391 Park Havlíčkova. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Přijaté usnesení: 433/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu konaného „Park 
Havlíčkova - stavba“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo se společností MTC-
stav s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno za cenu 2.970.623,80 Kč s DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:14 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města člen rady 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 8. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Zrušení usnesení - darovací smlouva Kaufland Česká republika v.o.s. 
3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi  
4 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 4A - žádost o vyřazení majetku 
5 Žádost o čerpání fondu investic ZŠ Tyršova 
 5A - žádost o souhlas s čerpáním z fondu investic 
6 Odlišný postup - zajištění projektové dokumentace na revitalizaci veřejného osvětlení 

a provedení energetického auditu k dotačnímu programu EFEKT 2019 
 6A - cenová nabídka 
7 Cyklostezka Kuřim – Lipůvka - dotační management 
 7A - příkazní smlouva 
8 Žádost o schválení licenční smlouvy – Digitální knihovna Memoria 
 8A - licenční smlouva 
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9 Kateřina Feitlová, Kuřim – pořadník č. 39 – nájemní smlouva 
10 Aleš Brázda, Kuřim – požadavek na úhradu okenních žaluzií v obecním bytě 
11 Romana Guĺkášová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
12 Eva Trlidová, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
13 Milada Bartáková, Kuřim – souhlas s rekonstrukcí koupelny 
14 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT, budova Komenského 511/40 
 14A - žádost o souhlas s čerp. FI, malování a oprava osvětlení tříd Kom. 
 14B - cenové nabídky, výmalba, oprava osvětlení tříd Kom. 
15 Dodatek č. 1 ke Smlouvě o výkonu funkce 
 15A - dodatek č. 1 
 15B - vnitřní předpis WK 
16 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 16A - zápis o výběru žadatele 
 16B - zápis ze šetření 
 16C - pořadník DPS 
17 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa – projekt - 

Dodatek č. 1 
 17A - dodatek č. 1 SOD2017D0100 
18 Stavební úpravy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená - III. etapa - projekt - Dodatek č. 2 
 18A - dodatek č. 2 SOD2018D0058 
19 Rekonstrukce střelnice - stavba - dodatek č. 7 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
 19A - dodatek č. 7 
 19B - přílohy č. 1 - 3 
20 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-2018-001 – dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
 20A - Dodatek č. 1 
21 1. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 1 
 21A - dodatek č. 1 
22 Městská sportovní hala 
 22A - smlouva o pachtu 
23 Park Havlíčkova, stavba - ukončení výběrového řízení na stavební práce 
 23A - protokol o otevírání obálek 
 23B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 


