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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2018 konané dne 12. 9. 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 12:40 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 9. 2018 

2 Vyřazení majetku  

3 Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

3/1 Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 

4 Zápis komise stavební ze dne 27. 8. 2018 

5 VPS - individuální dotace 

6 Marie Valachová, Kuřim – žádost o společný nájem bytu 

7 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

8 Změna odpisového plánu 2018 ZŠ Tyršova 

9 Změna odpisového plánu 2018 ZŠ Jungmannova 

10 Změna odpisového plánu 2018 MŠ Zborovská 

11 Žádost o souhlas se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst MŠ Zborovská 

12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

13 Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 

14 Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový fond – zrušení usnesení 
a uzavření nové smlouvy 

14/1 Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový fond - zrušení usnesení 
a uzavření nové smlouvy 

15 Smlouva o vystoupení - Javory 

16 Klubovna pro seniory - vypracování změny projektové dokumentace 

17 Městská sportovní hala v Kuřimi 

18 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 
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19 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“- urbanistická studie – doplnění hodnoticí 
komise 

20 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
641/2017 
Důvodová zpráva 
V současné době se dolaďuje text smlouvy o zřízení služebnosti. Vzhledem ke zdlouhavému procesu 
ve věci podpisování smluv žádá OMP o prodloužení termínu plnění usnesení do 28. 2. 2019. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
183/2018 
Důvodová zpráva 
Pan Ing. Arch. Gebas doposud nezkolaudoval vodovodní řad a nepředal městu náležité podklady, 
které jsou potřeba pro uzavření dohody. 
Z tohoto důvodu žádá OI o prodloužení termínu do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 438/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 9. 

2018 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 641/2017 do 28. 2. 2019 a usnesení 
č. 183/2018 do 31. 12. 2018. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil pan Šplíchal st. a pan Šplíchal ml. – stavebník RD na ul. Dlouhá, čp. 
2642/722, k. ú. Kuřim. 
 
 
Diskuse: 
p. Šplíchal – bylo sice vydáno stavební povolení, ale rada města se vyjádřila záporně (důvody: není 
dodržená stavební linie, velká zastavěná plocha a málo rekreačního prostoru). Žádá radní, zda by 
danou věc nepřehodnotili. Na ul. Foglarova nestojí žádný dům, který by držel stavební linii. Žádný dům 
nesplňuje zaměření. Oni chtějí, aby všechny jejich stavby náležely k domu a byly jeho součástí. 
Komise stavební i rada města posuzovala danou věc podle situačního nákresu, což mohlo být trošku 
zavádějící. Chtějí jasně sdělit, jak bude dům zastavěn. Rekreační plochu mají navrženou podle svých 
představ. Stavební povolení bylo vydáno a územní plán nikde nestanovuje, jaká celková plocha musí 
být zastavěna. Projekt se bude muset přepracovat a bude muset projít celým procesem znovu. To 
stojí čas i peníze. 
D. Holman – vedoucí stavebního úřadu mohl vzít v potaz vyjádření města. Mohli se nad tím sejít. Ale 
podle zákona je to takto možné. 
 
 
Na jednání se dostavil v 12:54 hod. Ing. J. Vlček – počet přítomných radních 5. 
 
 
p. Šplíchal – pí Lekešová mu poslala vyjádření k odvolání města. Musí se k němu vyjádřit, proti 
rozhodnutí se ale odvolá. 
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D. Sukalovský – můžete se vyjádřit k danému odvolání, ale celé to bude řešit krajský úřad. 
p. Šplíchal – starosta města může odvolání stáhnout. 
D. Sukalovský – to ano, ale bylo to stanovisko rady města, která se k tomu může vyjádřit a popřípadě 
svoje stanovisko změnit, tzn. odvolání stáhnout. 
p. Šplíchal – žádá radu města, aby se nad tím znovu zamysleli a přehodnotili své rozhodnutí. 
Penalizace za nevyužitou hypotéku je opravdu vysoká, další peníze budou potřeba na přepracování 
projektů apod. 
 
 
Z jednání odešel v 13:12 hod. pan Šplíchal, st. a pan Šplíchal, ml. 
 
 
P. Ondrášek – opravdu by danou věc přehodnotil. 
J. Vlček – upřesňuje, že stavebník si konečné schválení hypotéky dělá, až ví, že může opravdu 
stavět. Tohle bylo z jejich strany nezodpovědné. 
D. Holman – náš postup byl v pořádku. 
D. Sukalovský – myslí si, že kraj naše odvolání zamítne a potvrdí stavební povolení. 
J. Vlček – byl by pro stažení odvolání. 
D. Holman – také s tím souhlasí. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o stažení odvolání proti rozhodnutí o umístění stavby RD Kuřim, 
ul. Dlouhá na parcele č. 2642/722 v k. ú. Kuřim: 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Zdržel se: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá RM o souhlas s vyřazením majetku dle přílohy. O odkoupení většiny 
nepotřebného kancelářského nábytku za zůstatkovou cenu 50 Kč/kus projevili zájem zástupci SOU 
a SOŠ Kuřim. 
Ostatní vyřazený majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A – vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 439/2018 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

3. Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Kuřim Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
dále jen „stavba“ - vizte př. A. Stavbou budou dotčeny i pozemky, které nejsou ve vlastnictví města. 
Jihomoravský kraj, vlastník pozemků parc. č. 1311/1, 1940/2 a 2086/19 a manželé Šálení 
spoluvlastníci pozemku parc. č. 2077/2 vše v k. ú. Kuřim podmiňují souhlas se stavbou zřízením 
věcného břemene (služebnost inženýrské sítě) ve věci uložení kanalizace a vodovodu do jejich 
pozemků. Předpokládaná trasa umístění kanalizace a vodovodu je vyznačena na situačním plánku, 
který bude tvořit přílohu ke smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sitě. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. 
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Jihomoravský kraj: 
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit 
kanalizaci a vodovod ke stavbě bude zřízena k částem pozemků parc. č. 1311/1, 1940/2 a 2086/19 
vše v k. ú. Kuřim v rozsahu dle přílohy - vizte př. B. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu vypočtenou dle Sazebníku úhrad za zřizování věcných břemen na nemovitém 
majetku Jihomoravského kraje schváleného Radou Jihomoravského kraje ze dne 13. 12. 2013, 
č. usnesení 3051/13/R 40. K částce bude připočtena příslušná sazba DPH. Předběžný výpočet úplaty 
za zřízení věcného břemene činí částku ve výši cca 274.800 Kč (kanalizace 274.800 Kč, vodovod 
133.000 Kč. 
Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. 
 
Manželé Šálení: 
služebnost inženýrské sítě spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat kanalizaci 
a vodovod bude zřízena k části pozemku parc. č. 2077/2 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle přílohy vizte př. 
C. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého 
posudku. 
Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. 
 
OI proti výše uvedenému nemá námitek. 
Návrhy smluv předkládá OMP v př. D a E. 
 
Přílohy: A - situace 

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

 
Přijaté usnesení: 440/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 

Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat, opravovat a odstranit 
kanalizaci a vodovod k částem pozemků parc. č. 1311/1, 1940/2 a 2086/19 vše 
v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby „Kuřim Legionářská I rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu“ v rozsahu dle přílohy, které vlastní povinný ze služebnosti 
Jihomoravský kraj, se sídlem Žerotínovo nám. 449/3, Brno, IČ 70888337. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu dle Sazebníku úhrad za zřizování 
věcných břemen na nemovitém majetku Jihomoravského kraje, na dobu neurčitou. 
Náklady na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. 

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

3/1. Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 441/2018 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě ve prospěch města 

Kuřimi spočívající v právu zřídit, provozovat, udržovat a opravovat kanalizaci 
a vodovod k části pozemku parc. č. 2077/2 v k. ú. a obci Kuřim v rámci stavby 
„Kuřim Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v rozsahu dle přílohy, 
který vlastní povinní ze služebnosti manž. Jiřina Šálená a Ing. Vratislav Šálený 
Ph.D., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úplatu ve výši dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou. Náklady 
na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
služebnosti bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení služebnosti. 

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



 
 

 

5 

4. Zápis komise stavební ze dne 27. 8. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 27. 8. 2018 proběhlo jednání Komise stavební Rady města Kuřimi. Na programu bylo projednání 
žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Žádost o vyjádření k dokumentaci pro územní řízení - Bytový dům náměstí 1. května 12, 
Kuřim 

2. Žádost o stanovisko ke stavbě rodinného domu v Kuřimi 
3. Vyjádření k vybudování vodovodní a kanalizační přípojky k novostavbě RD na ul. Zahradní 

parc. č. 372/2 a 373 v k. ú. Kuřim 
4. Venkovní hřiště za sportovní halou, Kuřim 
5. Investiční studie: rekonstrukce MŠ Otevřená, na třídy I. stupně 
6. Kuřim, obnova komunikace - ul. Zahradní, ul. Nádražní 
7. RD KUŘIM p. č. 5111 
8. Rekonstrukce RD - Školní 988, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 27. 8. 2018 
 
Diskuse: 
 
 
Z jednání se vzdálil v 13:20 hod Ing. J. Vlček – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
P. Ondrášek – hřiště by mělo mít multifunkční povrch. 
D. Holman – žádáme stavební komisi, aby dala radě města doporučení vhodného povrchu pro toto 
hřiště. 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 13:27 hod Ing. J. Vlček a vzdálil se PaedDr. D. Holman – počet přítomných 
členů rady je 4. 
 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se vrátil v 13:31 hod D. Holman – počet přítomných členů rady je 5. 
 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PRO: 5. 
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Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 442/2018 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 27. 8. 

2018 v bodech 4, 5 a 6 a schvaluje body 1, 2, 3, 7 a 8, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

5. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Dne 31. 5. 2018 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Linky bezpečí, z.s. /dále jen „žadatel“/ o přiznání 
individuální dotace na provoz krizové telefonické služby Linky bezpečí pro děti a mládež z města 
Kuřimi. 
 
Z důvodu zachování anonymity se poskytovatel služby nedotazuje volajících na jejich trvalý pobyt. 
Tento údaj je mu známý pouze v případě, že volající sám sdělí svůj trvalý pobyt. Žadatel není v síti 
sociálních služeb pro rok 2018, kterou schválila Rada města Kuřimi dne 10. 5. 2017 usnesením 
č. 233/2017, nicméně na základě kvalifikovaného odhadu žadatel předpokládá, že v průběhu roku 
přijme z města Kuřimi asi 170 hovorů. Žadateli o dotaci byla v předchozím roce poskytnuta dotace ve 
výši 15.000 Kč. 
 
Žádost Linky bezpečí, z.s. o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena 
v příloze A. Příloha B obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 443/2018 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi se spolkem Linka bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 
Bohnice, 181 00 Praha, IČ 61383198 ve výši 15.000 Kč. 

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

6. Marie Valachová, Kuřim – žádost o společný nájem bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 884/3 (2+1) umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu 
č. p. 882, 883, 884 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1803, vše v obci a k. ú. 
Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je pan Václav Navrátil. Po úmrtí manželky v roce 2016 na něj přešel 
nájem a nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou. Již v roce 2016 vázly na bytě dluhy manž. 
Navrátilových, pan Navrátil se zavázal postupně dluhy uhradit. 
Po úmrtí manželky se o pana Navrátila začala starat paní Marie Valachová, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Jelikož měl pan Navrátil i další dluhy, některé vymáhané 
i exekutory, finanční situace pana Navrátila byla zoufalá. Na pana Navrátila dohlížel i OSVP MěÚ 
Kuřim. Vzhledem k tomu, že pan Navrátil neuměl hospodařit se svými finančními prostředky, začala se 
paní Valachová ve spolupráci s OSVP panu Navrátilovi starat i o finanční stránku. Díky ní je řádně 
a včas hrazen nájem a služby související s nájmem bytu a také je postupně umořován dluh vůči 
pronajímateli. Aktuální výše dluhu pana Navrátila je xxxxx Kč. 
Dne 5. 9. 2018 požádala paní Valachová o udělení souhlasu se změnou trvalého bydliště a možnosti 
užívání bytu č. 884/3 v ul. Na Královkách i v případě, že by pan Navrátil byt již neužíval (v případě 
úmrtí), tzn. de facto požádala o společný nájem bytu. 
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Paní Valachová v současné době žije v bytě 2+1, kde platí nájemné, které je pro ni finančně náročné. 
Přestěhováním k panu Navrátilovi, který je vážně nemocný, by mu byla schopná poskytovat častější 
péči, kterou jeho špatný zdravotní stav vyžaduje. Současně by došlo k rychlejší úhradě dlužné částky. 
OMP nemá námitek proti schválení společného nájmu pana Navrátila a paní Valachové, navrhuje 
ponechat i stávající výši nájemného - 56 Kč/m

2
/měs. Současně však navrhuje, že v případě, že 

jediným nájemcem zůstane paní Valachová, bude paní Valachová souhlasit s přestěhováním do 
menšího bytu 1+1. 
 
 
Na jednání se dostavila v 13:44 hod Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 13:48 hod D. Holman – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 444/2018 - RM schvaluje společný nájem bytu č. 884/3 umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 882, 883, 884 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku parc. č. 1803, vše v obci a k. ú. Kuřim, kdy se 
společnými nájemci stanou pan Václav Navrátil, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 
664 34 Kuřim a paní Marie Valachová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, od 1. 10. 2018 na dobu neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + 

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

7. Žádost o souhlas s čerpáním FI 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, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy v celkové výši 
82.456,00 Kč na financování těchto investičních akcí: 

- renovace podlahy v budově ZŠ Tyršova 1255     28.412,00 Kč 
- elektro práce v budově ZŠ Tyršova 1255     27.424,00 Kč 
- revize elektroinstalace v budově ZŠ Komenského 511/40   26.620,00 Kč 

Žádost základní školy a cenové nabídky jsou přílohou A. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 27. 8. 2018 je 2.478.873,58 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI 
 
 
Z jednání v 13:52 hod odešla Mgr. J. Viktorinová a vrátil D. Holman – počet přítomných členů rady 5. 
 
 
Přijaté usnesení: 445/2018 - 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 ve výši 82.456 Kč za účelem financování 
oprav v budovách školy dle žádosti. 

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



 
 

 

8 

8. Změna odpisového plánu 2018 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 předložila Radě města Kuřimi ke schválení změnu odpisového plánu na rok 2018 
(vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu v odpisovém plánu je nově převedený nemovitý majetek z města 
(zateplení budovy na ulici Komenského 511/40) a nově pořízený dlouhodobý hmotný majetek nad 
40.000 Kč (celonerezový kotel do školní kuchyně). 
 
Přílohy: A -změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
 
Přijaté usnesení: 446/2018 - RM souhlasí se změnou odpisového plánu Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle 
návrhu. 

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

9. Změna odpisového plánu 2018 ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení změnu odpisového plánu na rok 2018 (vizte 
příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu v odpisovém plánu je nově převedený nemovitý majetek z města (topný 
systém na ulici Jungmannova 813/5). 
 
Přílohy: A - změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
 
Přijaté usnesení: 447/2018 - RM souhlasí se změnou odpisového plánu Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle 
návrhu. 

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

10. Změna odpisového plánu 2018 MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová předložila Radě města Kuřimi ke schválení změnu odpisového plánu na rok 2018 
(vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je převedení nového nemovitého majetku z města 
(zateplení budovy Komenského 1011/28, budovy Jungmannova 885/26 a rekonstrukce stravovacího 
zařízení v budově Zborovská 887/5) a pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku nad 
40.000 Kč (zahradní prvky v budově Jungmannova 885/26). 
 
Přílohy: A - změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
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Přijaté usnesení: 448/2018 - RM souhlasí se změnou odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na rok 2018 dle 
návrhu. 

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

11. Žádost o souhlas se zřízením tří vyhrazených parkovacích míst 
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 o souhlas se zřízením tří vyhrazených parkovacích míst u budovy mateřské 
školy na ulici Zborovská 887/5. 
Vyhrazená místa budou mateřskou školou využívána pro zásobování, hosty, služební vozidlo i pro 
zaměstnance (vizte příloha A). 
Věc byla prokonzultována se starostou města i vedoucím odboru dopravy. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas - parkovací místa 
 
Přijaté usnesení: 449/2018 - RM souhlasí se zřízením tří vyhrazených parkovacích míst u budovy 

Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace na ulici Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim dle žádosti. 

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

12. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnily dva byt 1+KK. Žádosti žadatelů o umístění v DPS byly 
projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 29. 9. 2018. Komise doporučuje 
předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis komise o výběru 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 450/2018 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou bytů v DPS od 12. 9. 2018 dle 
zápisu. 

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

13. Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Ester Veselovská, 
DiS.) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku p. č. 3367 o výměře 277 m

2
 v k. ú. Kuřim, vizte příloha A, B. Část 

uvedeného pozemku o výměře 165 m
2
 město pronajímalo Českému zahrádkářskému svazu za 

nájemné ve výši 1 Kč/rok. Městu však bylo sděleno, že tento Český zahrádkářský svaz zanikl ke dni 
18. 1. 2018 z důvodu dlouhodobé nečinnosti. O výpůjčku výše uvedeného pozemku včetně dřevěné 
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boudy projevila zájem Tělovýchovná jednota Slovan Kuřim - Podlesí, zastoupená Ing. Sikorou. Odbor 
majetkoprávní doporučuje uzavřít smlouvu o výpůjčce na dobu určitou pěti let. Účelem výpůjčky by 
byla úschova pomůcek ze spolkové činnosti, uskladnění nářadí a dalších potřeb organizace. Slovan 
Podlesí se bude o pozemek starat sečením a další případnou údržbou. 
 
OMP doporučuje vyhlásit záměr na výpůjčku pozemku a poté uzavřít se žadatelem smlouvu 
o výpůjčce. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 451/2018 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 3367 

o výměře 165 m
2
 v k. ú. Kuřim včetně dřevěné boudy Tělovýchovné jednotě Slovan 

Kuřim - Podlesí, IČ 49461419, se sídlem Kuřim - Podlesí za účelem uskladnění 
nářadí na dobu určitou pěti let. 

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

14. Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový fond 
– zrušení usnesení a uzavření nové smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že se strany dohodly na jiném způsobu realizace části stavby i financování 
je potřeba uvedené usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 452/2018 - RM ruší usnesení č. 435/2018 ze dne 24. 8. 2018 ve věci úhrady 

podílu finančních prostředků na vybudování autobusové zastávky na ulici 
Zámecká. 

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

14/1. Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový 
fond - zrušení usnesení a uzavření nové smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení Dohodu o financování výstavby s IMOS 
development otevřený podílový fond, který je investorem projektu „HALA KUŘIM“ v katastrálním 
území Kuřim. Na základě této dohody IMOS development otevřený podílový fond, se sídlem Pobřežní 
620/3, Praha, PSČ 186 00 samostatně vybuduje jeden ze stavebních objektů v hodnotě 500.000 Kč 
bez DPH, a to v rámci stavby autobusové zastávky na ul. Zámecká (silnice II/386) v k. ú. Kuřim. 
Vybudovaný samostatný objekt dle požadavku města následně IMOS development otevřený podílový 
fond převede městu Kuřim za cenu ve výši 100 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A - dohoda o financování výstavby 
 
Přijaté usnesení: 453/2018 - RM schvaluje uzavření Dohody o financování výstavby se společností 

IMOS development otevřený podílový fond, IČ 75160013, se sídlem Pobřežní 
620/3, Praha, PSČ 186 00, ve věci realizace jednoho ze stav. objektů v hodnotě 
500.000 Kč bez DPH, v rámci stavby autobusové zastávky na ul. Zámecká (silnice 
II/386) v k. ú. Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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15. Smlouva o vystoupení - Javory 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 22. 9. 2018 proběhnou v Kuřimi oslavy 100 letého výročí vzniku republiky. V rámci oslav vystoupí 
s hodinovým koncertem skupina Javory za celkovou cenu xxxxxxxxx Kč vč. DPH. Předkládáme radě 
města smlouvu ke schválení. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 454/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy s Agenturou Javory - Alena Ulrychová, 

Brigádnická 36, 621 00 Brno, na vystoupení skupiny Javory v rámci oslav 100 
letého výročí republiky. 

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

16. Klubovna pro seniory - vypracování změny projektové 
dokumentace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-004 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Dne 31. 8. 2018 se konala na stavbě schůzka za účasti projektanta, statika, technického dozoru 
investora a zástupce města ohledně nutnosti dohodnout další postup prací, a to vzhledem 
k zjištěnému skutečnému stavu po odkrytí konstrukce budovy. Projektant a statik přislíbili zaslat 
návrhy možných postupů. 
 
Dne 6. 9. 2018 zaslal projektant po konzultaci se statikem tyto možnosti: 
 

1) Demolice v rozsahu projektu, tedy se zachováním sloupů a cca 50% obvodového zdiva. 

Vzhledem k tomu, že jsou ve stropu dodatečná kotvení (kromě zálivkové výztuže) a dochází 
k namáhání sloupů (dle informace dodavatele), tak je to v tuto chvíli ze statického hlediska 
nejméně vhodné řešení. Dodavatel tvrdí, že se sloupy nadzvedávaly při demolici a nevíme 
tedy v jakém stavu je kotvení paty sloupů. Jsou rovněž nutné úpravy v rámci stávajících 
ztužujících panelových stěn, které nebyly z průzkumu známy. Je třeba nalézt způsob demolice 
stropní konstrukce v místě ztužujících příček.  
Řešení vycházející z projektu je dle informací z průběhu bourání asi neproveditelné. Náklady 
na provádění této varianty by se mohly zvýšit odhadem o 350tis Kč, a to z důvodu potřeby 
ručního bourání, nutnosti výstavby pomocné podpěrné konstrukce, za účelem ochrany sloupů 
a obvodového zdiva, zajištění bezpečnosti při demolici. Dále bude třeba nahradit demolicí 
poškozené základové pasy a obvodové zdivo, napojit poškozené izolace apod. 

 
2) Demolice celého objektu 

Ze statického hlediska nejlepší řešení. Nově by byly navrženy betonové sloupy. Toto řešení 
preferuje stavba i statik. Pro nás přináší jednu velkou výhodu a na to navazující velkou 
nevýhodu. Výhodou budiž, že místo rekonstrukce budete mít novostavbu, nevýhodou je 
jednoznačně navýšení nákladů na stavbu. Dle rozsahu - vybourání celého objektu na úroveň 
základových pasů vč. základové desky, více odvozu sutin, betonáž nových sloupů, vyzdění 
základových podezdívek a navazujících obvodových stěn - odhaduji náklady navíc 
optimisticky 600.000 Kč bez DPH, reálně spíše blížící se 1.000.000 Kč. Samozřejmě se 
v tom projeví nějaké méně práce, ale ty budou max. do 100.000 Kč. K tomu teda ještě počítat 
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s úpravou projektu, která zabere měsíc (úprava stavební části, statiky a rozpočtu). Odhad OI 
na cenový nárůst v této variantě je 1200tis Kč s DPH. 

 
3) Částečná demolice na základě skutečností zjištěných na stavbě v průběhu realizace 

Pro vybetonování nového stropu by bylo nutno použít systémový prvek 
(<https://docplayer.cz/21543096-Frank-technologie-pro-stavebni-prumysl-egcovoid-
setzungsplatte-bedneni-planovanych-dutin-v-zakladovych-konstrukcich.html>).  
Cena 910 Kč/m2, termín dodání by se musel prověřit. I v tomto případě platí poznámka 
o stávajících ztužujících stěnách a patách sloupů. Nevýhodou je současně prostup stropem 
u sloupu, který nám přeruší krajní průvlak. Průvlak bychom museli nějak podchytit (ocelový 
polorám kotvený do sloupu) 
Varianta zachovávající převážnou část stávajících konstrukcí, vícepráce nad rámec rozpočtu 
odhaduji na 280.000 Kč (uvažuji s odečtením méněprací - méně odváženého materiálu na 
skládku, méně bouracích prací, panely budou tvořit ztracené bednění). Ekonomicky a časově 
to dává větší smysl, jen to v konečném důsledku bude rekonstrukce se všemi svými neduhy, 
hlavně navázání stávajících konstrukcí na nové. 
Odhad OI na cenový nárůst v této variantě je 450tis Kč. 

 
Vzhledem ke zjištěným skutečnostem změna postupu výstavby přinese změny v projektové 
dokumentaci a proto odbor OI doporučuje zadat vypracování změny projektové dokumentace. 
 
Změnu projektu navrhuje zadat ve smyslu celkové demolice z těchto důvodů: 

a) získáme novou konstrukci, tedy lze předpokládat nízké náklady na budoucí údržbu 
b) stávající konstrukce byla vybudována jako nebytový prostor kotelny a tedy nelze 

předpokládat, kvalitní provedení izolací proti zemní vlhkosti, což by mohlo mít dopad po 
dokončení celkového zateplení objektu, tomuto odpovídá i kvalita provedení obvodového 
zdiva 

c) předpokládaný cenový nárůst ve výši 1,2 mil se pohybuje na úrovni 10 % z celkových 
nákladů akce. Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek tato změna představuje 
změnu ve výši 15 % z hodnoty zakázky na stavební práce. Varianta 3 přinese odhadem 
cenové navýšení na úrovni 0,45mil. 

 
Na základě přepracovaného projektu a nacenění změny bude možné rozhodnout o dalším postupu 
výstavby. Do té doby budou práce na stavbě přerušeny. 
 
Přílohy: A - předběžná cenová rozvaha 
 
Přijaté usnesení: 455/2018 - RM souhlasí s dopracováním změny projektové dokumentace na akci 

"Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba" dle odstavce 2 - celková 
demolice. 

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

17. Městská sportovní hala v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Do sportovní haly je třeba doplnit ještě drobný mobiliář pro zařízení vstupního foaye, s kterým se 
nepočítalo v projektové dokumentaci. Jedná se o: 
Skříňky, stolky k automatům na kávu, ochrana schodiště 151.877 Kč 
Doplnění lavice 46.420 Kč 
Koberec 14.533 Kč 
Lišta 1.000 Kč   
celkem 213.830 Kč bez DPH 
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Stavba samotná byla městu předána s drobnými vadami a nedodělky nebránícímu užívání díla. 
Smlouvě o dílo již skončila její platnost. 
 
OI navrhuje radě města v souladu se směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele pro zadání výše popsaných dodávek akce „Městská sportovní hala v Kuřimi“ a uzavřít 
objednávku se zhotovitelem stavby sportovní haly, společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 
1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, a to za cenu 213.830 Kč bez DPH (tj. 258.734,30 Kč vč. 
DPH). Důvodem pro přímý výběr je, že tato firma dodávala mobiliář do sportovní haly. 
 
Akce bude hrazena z ORG 1163 000 000 „Městská sportovní hala v Kuřimi“. 
 
Přijaté usnesení: 456/2018 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodávku drobného 
mobiliáře a schvaluje uzavření objednávky se společností E.PROXIMA s.r.o., se 
sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, na terénní úpravy pro 
zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu vč. trafostanice“ 
za cenu 258.734,30 Kč vč. DPH. 

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

18. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 6 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi č. 26/2017 dne 1. 8. 2017 schválila smlouvu o dílo se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČO 46980059 na realizaci stavby 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 22. 8. 2017 
s celkovou cenou díla 96.714.814,07 Kč bez DPH. Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli 
a v současné době probíhají stavební práce s termínem dokončení 10/2018. 
Dne 10. 4. 2018 schválila Rada města dodatek č. 2 se zhotovitelem stavby, kterým se navyšovala 
celková cena díla z důvodu změn na 97.558.567,75 Kč bez DPH. Dne 22. 5. 2018 byl schválen 
dodatek č. 3 s celkovou cenou po změnách 98.990.309,28 Kč bez DPH, dne 13. 6. 2018 dodatek č. 4 
s celkovou cenou po změnách 100.110.078,51 Kč bez DPH a dne 25. 7. 2018 dodatek č. 5 s celkovou 
cenou po změnách 103.726.264,56 Kč bez DPH a posunem termínu plnění o 71 dnů. 
 
OI předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 6 smlouvy o dílo, jehož předmětem je změna 
rozsahu stavebních prací a s tím spojené navýšení ceny díla. 
 
Specifikace a odůvodnění změn: 
 
Změna č. 010 
Změna zahrnuje náklady na změny v měření a regulaci, které souvisí se změnou vzduchotechnických 
jednotek v souladu s Nařízením komise (EU) č. 1253/2014, které stanovuje požadavky na Ekodesign 
větracích jednotek od 1. 1. 2018. Se změnou použitých vzduchotechnických jednotek došlo 
k navýšení celkové metráže kabeláže, k úpravám a změnám v rozvaděčích a k doplnění 2ks čidel 
CO2. 
Změna vzduchotechnických jednotek byla schválená jako změna č. 007 v rámci dodatku č. 4. 
 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 010, vyvolává 
zvýšení nákladů o 485.040,49 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -1.796,83 Kč bez DPH. 
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Změna č. 011 
Tato změna se týká navýšení ceny za dodávku a montáž posuvného hlediště v malém sále, které 
schválila RM na své 25. schůzi dne 8. 8. 2018 z důvodu zvýšení kvality, trvanlivosti a funkčnosti 
kinosálu. 
Samotná dodávka a montáž posuvného hlediště byla schválená v rámci změny č. 009 v dodatku č. 5. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 011, vyvolává zvýšení nákladů o 2.914.950 Kč 
bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve výši -1.980.000 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 012 
Jedná se o změnu vyvolanou vývojem audio video techniky od roku 2014, kdy byla zpracována 
prováděcí projektová dokumentace. Na základě aktualizace projektové dokumentace došlo ke 
kompletní změně technologie pro digitální přenos HDMI, k modernizaci koncových prvků audio video 
techniky na aktuální standard (moderní LED TV s možností zabudování do stěny ve foyer). 
V mateřském centru je doplněno projekční plátno s projektorem včetně ozvučení a stolního PC. 
V klubu došlo k modernizaci ozvučení a doplnění LED TV s možností sklopení k podhledu. Je doplněn 
live post ve velkém sále, přívodu pro umístění dataprojektoru v malém sále a doplněno samostatné 
ozvučení v kinosále pro „nekinové“ akce. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 012, vyvolává 
zvýšení nákladů o 661.088,23 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -235.381,05 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 013 
Úpravami a změnami projektové dokumentace technologie stravování, která není předmětem dodávky 
současného zhotovitele stavby, došlo ke změnám ve stavební připravenosti (napojení kanalizace, 
voda) pro v budoucnu dodávané gastro zařízení. 
Součástí změny č. 013 jsou i změnové práce vyvolané dispoziční úpravou toalet u Mateřského centra. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 013, vyvolává zvýšení nákladů o 114.649,08 Kč 
bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve výši -67.734,02 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 014 
Změna se týká úpravy trasy rozvodů ústředního vytápění přes mezipatro. Projektem uvažované 
přerušení nosného průvlaku staticky zesíleného novou ocelovou konstrukcí, nebylo ze statických 
důvodů možné provést a bylo nutné zvolit jinou trasu vedení, která vyvolala navýšení metráže potrubí 
a izolací. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 014, vyvolává 
zvýšení nákladů o 131.854,27 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 015 
Jedná se o změnu vyvolanou vývojem technologií (ozvučení, divadelní technologie, scénické 
osvětlení). Došlo k celkové změně technologie scénického osvětlení za použití digitálních scénických 
světel dálkově ovládaných (proti původním klasickým ručně ovládaným) s instalací nového 
osvětlovacího pultu. Ve velkém sále jsou doplněny dva řetězové kladkostroje pro reproboxy.  
V malém sále je doplněno scénické osvětlení s využitím LED světelné baterie a osvětlovacím pultem. 
Dále je v malém sále doplněn rám projekčního plátna a horizontální a vertikální maskování 
projekčního plátna s funkcí zadního horizontu. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 015, vyvolává zvýšení nákladů o 3.428.193,00 Kč 
bez DPH. 
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Změna č. 016 
Změna se týká nahrazení zářivkových svítidel za LED svítidla. Dle projektové dokumentace pro 
provádění stavby bylo osvětlení většiny prostor v kulturním domě navrženo zářivkovými svítidly. 
V oblasti technologie svítidel však došlo od roku 2014 ke značnému pokroku, a to především ve 
svícení pomocí LED technologií, které se od roku 2014 staly cenově dostupnější, a které představují 
v současné době nejúspornější formu svícení. Nahrazení zářivkových svítidel za LED svítidla schválila 
RM na své 18. schůzi dne 22. 5. 2018 usnesením č. 263/2018. 
Změna dále zahrnuje i celkovou modernizaci projektem navržených LED svítidel. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 016, vyvolává 
zvýšení nákladů o 6.994.065,09 Kč bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve 
výši -4.117.666,06 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 017 
S postupem realizace, po oslovení výrobců truhlářských konstrukcí, bylo zjištěno, že nelze vyrobit 
sestavu vnitřních prosklených dveří z europrofilů v předepsané požární odolnosti navrženou 
projektem. Generální projektant proto odsouhlasil materiálovou náhradu dřevěných dveří za hliníkové. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 017, vyvolává zvýšení nákladů o 1.015.460,00 Kč 
bez DPH a zároveň odpočet nákladů za nerealizované plnění ve výši -561.330,80 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 018 
Změna v elektroinstalacích NN a SLP je vyvolána úpravami a změnami projektové dokumentace 
technologie stravování, dále novými požadavky na AVT, divadelní technologii, scénické osvětlení, 
výsuvného hlediště a digitálního kina. Došlo ke změně polohy přípojkové skříně a ke změně tras 
kabelových vedení, k doplnění okruhů pro zásuvky, k doplnění podlahových krabic, k úpravě UPS 
jednotek, doplnění přívodů pro žaluzie a pro magnety dveří.  
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 4 zákona, nemění celkovou povahu veřejné zakázky 
a hodnota změny je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Změna, která je součástí 
„Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 018, vyvolává zvýšení nákladů o 1.191.595,10 Kč 
bez DPH. 
 
 
Kontrola splnění podmínek pro všechny změny dle § 222 odst. 5 a 6 zákona: 

1/ Součet hodnoty všech změn závazku (součet absolutních hodnot nového a nerealizovaného plnění) 
nepřekročí 50% původní hodnoty.  
50% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 48.357.407,03 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných stavebních prací) nesmí 
přesáhnout 30 % původní hodnoty závazku.  
30% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 29.014.444,22 Kč 
 
změna důvod změna rozšíření/zúžení v Kč hodnota změny 

(absolutní) v Kč 
cenový nárůst (při odečtu 
méněprací) v Kč 

Č. 001 § 222 odst. 6 + 420.042,30/-26.202,78 446.245,08 393.839,52 

Č. 002 § 222 odst. 6 + 495.105,27/-45.191,11 540.296,38 449.914,16 

Č. 003 § 222 odst. 6 + 544.182,87/0 544.182,87 544.182,87 

Č. 004 § 222 odst. 6 + 559.408,42/-338.716,37 898.124,79 220.692,05 

Č. 005 § 222 odst. 4 + 355.396,67/0 355.396,67 355.396,67 

Č. 006 § 222 odst. 6 + 311.469,94/0 311.469,94 311.469,94 

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

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

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

Č. 010 § 222 odst. 6 +485.040,49/-1.796,83 486.837,32 483.243,66 
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Č. 011 § 222 odst. 4 +2.914.950,00/-1.980.000,00 4.894.950,00 934.950,00 

Č. 012 § 222 odst. 6 +661.088,23/-235.381,05 896.469,28 425.707,18 

Č. 013 § 222 odst. 4 +114.649,08/-67.734,02 182.383,10 46.915,06 

Č. 014 § 222 odst. 6 +131.854,27/0 131.854,27 131.854,27 

Č. 015 § 222 odst. 4 +3.428.193,00/0 3.428.193,00 3.428.193,00 

Č. 016 § 222 odst. 6 +6.994.065,09/-4.117.666,06 11.111.731,15 2.876.399,03 

Č. 017 § 222 odst. 4 +1.015.460,00/-561.330,80 1.576.790,80 454.129,20 

Č. 018 § 222 odst. 4 +1.191.595,10/0 1.191.595,10 1.191.595,10 

 
Porovnání dle 1/………………………………  23.280.796,92 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/……………………………….   8.119.449,42 Kč < 29.014.444,22 Kč - splňuje 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 15% původní hodnoty 
závazku. 
15% z 96.714.814,07 Kč bez DPH = 14.507.222,11 Kč 
 
14.189.725,03 Kč < 14.507.222,11 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 5 103.726.264,56 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo     16.936.895,26 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 6 smlouvy o dílo        -6.963.908,76 Kč 
Celková cena bez DPH  113.699.251,06 Kč 
  
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 6, nemohou být technicky a ekonomicky odděleny 
od původní veřejné zakázky a jejich provedení je zcela nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. OI proto doporučuje Radě města schválení dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
 
Zastupitelstvo města dne 23. 1. 2018 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2018 
částku 137.500.000 Kč a dne 26. 6. 2018 v rámci rozpočtového opatření č. 6 schválilo navýšení této 
částky o 1.800.000 Kč na nové projekční dodatky, celkem tedy na 139.300.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 6 
 
Přijaté usnesení: 457/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0102 

na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se společností 
PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ 46980059, 
kterým se navyšuje celková smluvní cena díla na 113.699.251,06 Kč bez DPH. 

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

19. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“- urbanistická studie 
– doplnění hodnoticí komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Rada města Kuřimi na základě usnesení č. 217/2018 ze dne 25. 4. 2018 schválila členy hodnoticí 
komise ve složení: 
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Členové hodnoticí komise: 
- Doc. Ing. arch. Jakub Kynčl, Ph.D 
- Ing. arch. Milan Vít 
- Mgr. Ing. Drago Sukalovský, starosta města; 
- PaedDr. David Holman, místostarosta města; 
- Mgr. Ladislav Ambrož, člen rady města; 
- Ing. Petr Ondrášek, člen rady města; 
- Ing. Jan Vlček, MSc., člen rady města. 
 
Navrhuji doplnit složení hodnoticí komise o zástupce odborné veřejnosti i obyvatel náměstí 
Osvobození: 
Mgr. Ondřej Slach, Ph.D. - Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje Ostravsko univerzity 
Ing. Miluše Macková - opoziční zastupitelka a obyvatelka náměstí Osvobození, projektantka 
Ing. arch. Petr Němec - architekt. 
 
Diskuse: 
D. Holman – hodnoticí komise se sejde ve čtvrtek 13. 9. 2018 v 19 hod. Osloven byl i arch. Burian 
a ten svoji nominaci nepřijal. 
 
Přijaté usnesení: 458/2018 - RM jmenuje další členy hodnoticí komise pro výběr vhodného 

architektonického návrhu „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ - urbanistická 
studie v návrhu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:50 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12. 9. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 5. 9. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku  
 2A - vyřazovací protokol 
3 Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - situace 
 3D - návrh smlouvy 
 3E - návrh smlouvy 
3/1 Věcná břemena pro stavbu „Kuřim, Legionářská I rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
4 Zápis komise stavební ze dne 27. 8. 2018 
 4A - zápis komise stavební 27. 8. 2018 
5 VPS - individuální dotace 
 5A - žádost 
 5B - smlouva 
6 Marie Valachová, Kuřim – žádost o společný nájem bytu 
7 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 7A - žádost o čerpání FI 
8 Změna odpisového plánu 2018 ZŠ Tyršova 
 8A - změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
9 Změna odpisového plánu 2018 ZŠ Jungmannova 
 9A - změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
10 Změna odpisového plánu 2018 MŠ Zborovská 
 10A - změna odpisového plánu od 1. 7. 2018 
11 Žádost o souhlas se zřízením dvou vyhrazených parkovacích míst MŠ Zborovská 
 11A - žádost o souhlas - parkovací místa 
12 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 12A - zápis komise o výběru 
 12B - zápis ze šetření 
 12C - pořadník DPS 
13 Výpůjčka pozemku - TJ Slovan Kuřim - Podlesí 
 13A - situace 
 13B - situace 
14 Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový fond – zrušení usnesení 

a uzavření nové smlouvy 
14/1 Darovací smlouva s IMOS development otevřený podílový fond - zrušení usnesení 

a uzavření nové smlouvy 
 14/1A - dohoda o financování výstavby zastávky 
15 Smlouva o vystoupení - Javory 
 15A - smlouva 
16 Klubovna pro seniory - vypracování změny projektové dokumentace 
 16A - předběžná cenová rozvaha 
17 Městská sportovní hala v Kuřimi 
18 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 6 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 18A - dodatek č. 6 
19 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“- urbanistická studie – doplnění hodnoticí 

komise 


