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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2018 konané dne 24. 10. 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. Jan Vlček, Msc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:16 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Mgr. Ladislav Ambrož a Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 10. 2018 

2 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 

3 Kateřina Juranová, Kuřim - splátkový kalendář 

4 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-2018-004 – dodatek č. 1 
ke smlouvě o dílo 

5 Energetický management - EnergyBroker 

6 Žádost o čerpání FI MŠ Zborovská 

7 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení dodatku č. 2 

8 Záměr na uzavření pachtovní smlouvy s Wellness Kuřim 

9 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova 
III. etapa – dopravní řešení – přeložka E.ON 

10 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – výběr nejvhodnější 
nabídky 

11 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dodatek č. 1 SoD 2018/D/0120  

12 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení 

13 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 10. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
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Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení: 
226/2018 
Důvodová zpráva: 
Po zaslání návrhu smlouvy o umístění absolventského díla „Řetěz“ paní Šťastové (provdaná 
Foltanová), přišla odpověď, že nesouhlasí s některými body smlouvy (doba, místo), proto smlouva 
nebude uzavřena. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 526/2018 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 10. 

2018 a ruší usnesení č. 226/2018 ze dne 25. 4. 2018 ve věci umístění 
absolventského díla "Řetěz". 

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

2. Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 40 
 
Přijaté usnesení: 527/2018 - RM schvaluje pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se v 14:20 hod dostavil Ing. Špunar. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - pozval na jednání pana Špunara, který by rád vysvětlil svou žádost o odstranění Lípy 
srdčité od bytového domu na ul. Jungmannova 878-879, které komise životního prostředí 
nedoporučila vyhovět. 
M. Špunar - nesouhlasí s rozhodnutím komise a rád by proti němu podal námitku. 
D. Sukalovský – žádost lze podat znovu a může se o tomto znovu jednat. 
M. Špunar - myslí si, že může napadnout rozhodnutí komise životního prostředí. Doložil geologický 
posudek na bytový dům, který sousedí s jeho domem. Domy jsou založeny mělce a na jílech a jak 
půda vysychá, tak domy sedají. Strom saje cca 500 l denně a letos bylo extrémní sucho, strom si 
hledá vodu a ze zeminy pod domem odsává vodu. Jílovitá půda má svou vlhkost, a pokud tato jílovitá 
půda vyschne, potom se zpevňuje, ale potom sama o sobě praská. Geolog doporučuje tuto vegetaci 
nahradit takovou, která má nižší spotřebu vody. Dále by tímto procesem mohly být poškozeny 
inženýrské sítě. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:26 hod L. Ambrož a P. Ondrášek - počet přítomných členů rady 5. 
 
 
D. Holman – doporučuje danou věc znovu projednat s Ing. Janíkem (předsedou komise životního 
prostředí). Přímo na jednání rady telefonicky kontaktoval Ing. Janíka, který zodpověděl dotazy v dané 
věci. 
J. Vlček – doplníme získané informace o posudek. 
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P. Ondrášek – žádá provést náhradní výsadbu místo tohoto stromu. 
D. Holman – posudek bude přiložen k materiálům rady města. 
 
Přijaté usnesení: 528/2018 - RM souhlasí s kácením Lípy srdčité u bytového domu čp. 878, 879 na 

ul. Jungmannova z důvodu narušení statiky domu na základě znaleckého posudku. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
Z jednání odešel v 14:46 hod pan M. Špunar. 
 
 
 

3. Kateřina Juranová, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Kateřina Juranová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/32, 
1+1, umístěného v 7. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 
28. 2. 2019. 
Paní Juranová požádala dne 10. 10. 2018 o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím 
bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby související s nájmem bytu (zálohy na služby). 
Dluh ke dni 30. 9. 2018 činí částku ve výši xxxxxx Kč. Jedná se o neuhrazený nájem vč. záloh na 
služby za měsíce květen - září 2018. 
Paní Juranová navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. Úroky z prodlení budou řešeny samostatně 
po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 529/2018 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Kateřinou 

Juranovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jehož prostřednictvím bude 
splacen dluh (jistina) na nájemném a zálohách na služby za byt č. 1260/32 
v ul. Nádražní, umístěný v 7. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260, který 
je součástí pozemku p. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši xxxxxx Kč. Výše 
splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

4. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-
2018-004 – dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 2. 5. 2018 byla uzavřena smlouva o dílo č. 2018/D/0054 se společností ZT energy s.r.o., se 
sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ 60731800. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení 
etážového topení v 8 obecních bytech. Termín dokončení díla je do 31. 10. 2018. 
Dne 14. 10. 2018 požádal jednatel zhotovitele o uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0054. Předmětem dodatku budou méněpráce a prodloužení termínu plnění. 
Etážové topení v obecním bytě č. 911/2 v ul. Jungmannova dle této smlouvy o dílo zhotoveno nebude. 
Důvodem neprovedení je prodej jednotky č. 911/2. Cena méněprací je 77.462,58 Kč bez DPH (tj. 
89.081,97 Kč vč. DPH). 
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Dále zhotovitel požádal o prodloužení termínu plnění díla, a to do 30. 11. 2018. V současné době 
provádí zhotovitel etážové topení v posledním bytě - č. 1106/6 v ul. Bezručova čtvrť. Zároveň provádí 
zhotovitel v rámci víceprací rekonstrukci koupelny tohoto obecního bytu. Zhotovitel respektuje časové 
možnosti nájemce, dochází tedy k přerušování prací a není možné splnit termín provedení etážového 
topení dle smlouvy o dílo (31. 10. 2018). 
 
Vzhledem k výše uvedenému souhlasí OMP s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0054.  
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 530/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0054 

na zakázku „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ se společností ZT energy 
s.r.o., se sídlem Svitavská 434/10, 678 01 Blansko, IČ 60731800, kterým se 
snižuje celková cena díla o 89.081,97 Kč vč. DPH a současně se prodlužuje 
termín plnění díla do 30. 11. 2018. 

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

5. Energetický management - EnergyBroker 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Energetický management je soubor opatření, jejichž cílem je efektivní řízení a snižování spotřeby 
energie. Předkládám Radě města Kuřimi k projednání návrh na zavedení služby portálu EnergyBroker 
od společnosti ENSYTRA, který by měl přispět k optimalizaci nákupu energií i plnění povinností 
řádného hospodáře při správě a nakládání se svěřeným majetkem.  
V letošním roce jsme zintenzivnili kontrolní činnost v této oblasti, a ta ukázala na řadu rezerv. Jak 
v efektivním využívání investic do oblasti energetiky, tak v přehledu o povinnostech i možnostech 
efektivnější správy. 
Proběhla řada jednání s potencionálními dodavateli různých systémů energetického managementu. 
V příloze tohoto materiálu naleznete zprávu z prezentace fungování této služby na radnici 
v Prostějově. Prezentace se zúčastnili za KÚ Marek Svoboda, za OMP paní Veselovská a za OI 
externí spolupracovník pro oblast energetiky, Ing. Krpec. 
Na základě hodnocení závěrů všech jednání a ověření fungování této služby v praxi příslušnými 
pracovníky MěÚ (zástupci IT, OMP, OI) předkládám návrh na uzavření smlouvy, která by nám 
umožnila zatím na dobu 10 měsíců ověřit v praxi nabízené výhody. 
Plně si uvědomuji, že velice záleží i na schopnosti příslušných pracovníků MěÚ, příp. externích 
spolupracovníků, porozumět a racionálně využívat výhod, které toto řešení nabízí. Věřím však, že 
tento krok je krokem správným směrem. Cena této služby je 9.000 Kč /měsíc (tj. 90 tis. Kč celkem) 
bez DPH. 
Ačkoliv lze tuto smlouvu v souladu se směrnicí RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
chápat jako veřejnou zakázku v kategorii č. II (do 200 tis. Kč bez DPH), kterou schvaluje příslušný 
vedoucí odboru (ORG Technická pomoc), považuji za vhodné její projednání i v radě města. 
 
Přínos systému správy energetického managementu prostřednictvím portálu EnergyBroker: 

· aktuální přehled všech odběrných míst: elektřina, zemní plyn, teplo a voda (spotřeby, náklady, 
průměrné ceny, atd.), 

· sledování a vyhodnocování skutečné energetické náročnosti budov, 
· plnění povinností veřejného zadavatele - vyčíslení skutečně uhrazených nákladů na energie 

za plnění veřejné zakázky, 
· průběžná optimalizace distribuční nákladů - distribučních sazeb a velikosti hlavních jističů, 

příp. rezervovaných kapacit 
· sledování vývoje cen elektřiny a zemního plynu na energetických burzách, 
· zasílání reportů výsledků obchodování (závěrečná cena, nejlepší nabídka, spotová cena) 

prostřednictvím e-mailu, SMS  zasílání reportů postupných nákupů, 
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· realizace risk managementu nákupu prostřednictvím EMA - (exponenciální klouzavý průměr) - 
kladení důrazu na nejnovější hodnoty cen energií a reagování na nedávné cenové změny. 

· vyhodnocení dosažení cílových hodnot pro jednotlivé energetické cíle budovy pomocí 
ukazatelů energetické náročnosti (EnPI), 

· správa a evidence veřejného osvětlení, 
· vedení záznamů o spotřebičích (datum uvedení do provozu, monitoring provádění kontrol 

apod.), 
· jednoduchý přehled povinností vyplývající ze zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, 

v platném znění, potažmo z vyhlášky č. 480/2012 Sb., o energetickém auditu a energetickém 
posudku (zpracování PENB, auditů, posudků apod.), 

· je ideálním podpůrným nástrojem při implementaci normy ČSN EN ISO 50001 - Systémy 
managementu hospodaření s energií, 

· porovnání produkce CO2 a dalších emisních faktorů (NOx, polétavý prach, CxHy - dle 
požadavku uživatele aplikace), 

· lze využít pro splnění podmínka provádění energetického managementu v případě dotace 
z Operačního programu Životní prostředí 2014-2020 např. na zateplení budov, výměnu oken 
apod. 

 
Přílohy: A - licenční smlouva 

B - příloha č. 1 smlouvy 
C - zpráva z prezentace služby v praxi 
D - reference 
E - nabídka licence 

 
Diskuse: 
J. Vlček – někdo musí data přinést a někam je zadat. 
D. Holman – podle smluv a postupů to mají dělat provozovatelé. Ale i když to dělají, tak to 
nezpracovávají dále. 
J. Vlček – proč zrovna tato firma, neumí to náš dodavatel? 
D. Holman – dodavatel Gordic nabídl jiné řešení, ale bylo z toho méně výstupů a ještě s tím nemají 
tolik zkušeností na rozdíl od společnosti ENSYTRA. 
P. Ondrášek – kde jsme brali podklady k uzavření smlouvy na energie? Kde je bere OMP? 
K. Torn - vzali je z historie. Toto je opravdu oblast, kterou nemáme podchycenou. Na úřadě nemáme 
energetika, máme pouze externího pracovníka, který ale pouze upozorní na problémy. 
J. Vlček – nemyslí si, že je to úplně složité řešení. Myslí si, že by zodpovědní zaměstnanci (školník, 
správce..) měli využívat toho, co nabízí dané technologie v budovách a měli by být proškoleni na jejich 
provozování. Posbíráme data a požádáme společnost, která poskytuje tento software, aby pomohla 
posoudit čísla, která jsme získali. Musíme vědět, co nám tato společnost nabízí za podporu. 
P. Ondrášek – ve smlouvě je uvedeno, že se poskytovatel zavazuje úzké spolupráci a konzultacím. 
J. Vlček – tak by nám tedy poskytovatel měl poradit. 
D. Holman – myslí si, že je to vykročení správným směrem, chce to jen danou věc domyslet 
a dotáhnout do konce. 
P. Ondrášek – kdo posbírá data? 
K. Torn - to budou školníci a v objektech města, které nemají správce, to bude dělat referentka OMP 
pí Veselovská. 
P. Ondrášek – energetika má např. město Tábor. U nás asi energetika neuživíme. 
J. Vlček – zkusil by to a sám by si to vzal na starosti. 
 
Přijaté usnesení: 531/2018 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy se společností ENSYTRA 

s.r.o., náměstí Svobody 931/22, Mohelnice, IČ 28582136, na služby spočívající 
v přístupu k webové aplikaci EnergyBroker a zajištění jejího servisu na dobu 
určitou od 1. 12. 2018 do 30. 9. 2019 za cenu 90.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Žádost o čerpání FI 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, 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 
337.000 Kč (vizte příloha A). 
Jedná se o: 

- financování spoluúčasti mateřské školy na dvou projektech přidělených ze Státního fondu 
životního prostředí (dále jen „SFŽP“) na rekonstrukci dvou školních zahrad v přírodním stylu, 
kdy SFŽP uhradí 85% a MŠZ 15% ceny, což činí celkem 132.026 Kč 

- dofinancování nákladů na výměnu PVC a dlažby, které vznikly při rekonstrukci budovy 
mateřské školy na ulici Zborovská 887/5 ve výši 204.974 Kč (vizte příloha B). 

 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 9. 2018 je 6.323.598,37 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 

B - příloha k žádosti o čerpání FI 
 
Přijaté usnesení: 532/2018 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 337.000 Kč dle žádosti. 

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

7. Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení 
dodatku č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
V průběhu stavby realizované na základě projektové dokumentace vyvstaly změny postupu výstavby, 
které jsou detailně popsány ve změnových listech. Změna termínu a ceny je v souladu s ustanoveními 
Zákona o zadávání veřejných zakázek. 
 
Změnový list č. 4 souvisí s úpravou smluvních termínů stavby, kdy smluvní časový harmonogram 
stavby předpokládal dřívější realizaci přeložky vodovodního potrubí DN350. Podmínkou pro provedení 
přeložky, stanovenou provozovatelem vodovodní sítě firmou Brněnské vodárny a kanalizace a.s. však 
bylo, že práce může provádět pouze provozovatel vodovodu BVK nebo jeho smluvní partner. 
 
Změnový list č. 5 souvisí s nutností vybudovat opěrnou zídku podél chodníku na ul. Komenského 
z důvodu zvýšení nivelety komunikace. Dále pak bylo třeba podbetonovat vybrané části 
železobetonových konstrukcí, pod nimiž není možné, z důvodu nízkého pracovního prostoru, zajistit 
kvalitní hutnění zásypového materiálu tak, aby v budoucnu nedocházelo k dosednutí špatně 
zhutněných vrstev. Dále došlo, z důvodu souběhu této stavby se stavbou cyklostezky Kuřim-Lipůvka, 
k dohodě o neprovádění části stavebních prací. Práce provede stavba cyklostezky. 
 
Navýšení ceny bude hrazeno z příslušného ORG 1232.  
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 

B - změnové listy 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:15 hod S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
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Přijaté usnesení: 533/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0047 
na stavbu "Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi" s dodavatelem 
stavebních prací se společností STAVBY A STATIKA, s.r.o., se sídlem 1. máje 
230, 739 61 Třinec, IČ 29451809 na změnu smluvních termínů a navýšení ceny 
o částku 77.112,07 Kč s DPH. 

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

8. Záměr na uzavření pachtovní smlouvy s Wellness Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru na využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. 
Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům 
a kanalizacím jako k nemovité věci. U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. 
Obec má povinnost zveřejnit záměr po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu 
obce vyvěšením na úřední desce obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit 
své nabídky. 
V souvislosti s dokončením stavby OC Kaufland na ul. Blanenská, získalo město Kuřim do svého 
majetku na základě Kupní smlouvy č. 2014/D/0048 Kanalizační systém jednotné kanalizace gravitační 
včetně retenční nádrže a výustního objektu do potoka Kuřimka, který provozuje na základě Smlouvy 
o provozování č. 2018/B/0058 ze dne 20. 9. 2018. 
Jako investiční akce Města Kuřim byla vybudována Úpravna vody v areálu Wellness Kuřim, kterou 
provozuje na základě Smlouvy o provozování č. 2018/O/0030 ze dne 4. 9. 2018. 
 
Na základě výše uvedeného žádá OI o schválení vyhlášení záměru na uzavření Pachtovní smlouvy na 
majetek města provozovaný společností Wellness Kuřim s.r.o. 
 
Přílohy: A - záměr na uzavření pachtovní smlouvy 

B - situační nákres 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - chybí tam trafostanice, která ještě není vybudovaná, ale budeme muset uzavřít dodatek 
k této pachtovní smlouvě. 
P. Ondrášek – proč bude mít Wellness i trafostanici? 
S. Bartoš - protože bude sloužit výhradně jim (bude zásobovat wellness, sportovní halu, parkoviště, 
fotbalový stadion). 
 
Přijaté usnesení: 534/2018 - RM schvaluje vyhlášení záměru na uzavření Pachtovní smlouvy se 

společností Wellness Kuřim s.r.o., se sídlem ul. Blanenská 1082, 664 34 Kuřim, 
IČ 29213380, na majetek města, a to v rozsahu popsaném ve Smlouvě 
o provozování kanalizace č. 2018/B/0058 za pachtovné ve výši 1.000 Kč/ měsíc 
a ve Smlouvě o provozování zařízení úpravny studniční vody a areálové jednotné 
kanalizace č. 2018/O/0030 za pachtovné ve výši 15.000 Kč/ měsíc. Pachtovní 
smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou. 

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



 
 

 

8 

9. Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
k akci ZŠ Jungmannova III. etapa – dopravní řešení – přeložka E.ON 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V rámci investiční akce „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - 
část dopravní řešení, je i přeložení kabelového vedení NN společností E.ON Distribuce, a.s. S touto 
společností je podepsaná smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy. Realizace překládky je 
podmíněna uzavřením smlouvy o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí. 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí 
na investiční akci: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - 
dopravní řešení se společností E.ON Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 
370 01, IČ 28085400. 
 
Přílohy: A - smlouva o převodu práv 
 
Diskuse: 
S. Bartoš - musíme předělat rozvaděč u domu dětí. 
 
Přijaté usnesení: 535/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o převodu práv a povinností 

z územního rozhodnutí na investiční akci „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - III. etapa“ - dopravní řešení se společností E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01, IČ 28085400 
z důvodu přeložení kabelového vedení NN. 

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

10. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie 
stravování – výběr nejvhodnější nabídky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 30. schůzi konané dne 18. 9. 2018 schválila výzvu k podání nabídky dle 
ustanovení § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších 
předpisů (dále jen zákon), na dodávku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - technologie 
stravování. Po zveřejnění na profilu zadavatele byla výzva odeslána šesti radou schváleným 
dodavatelům. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 3,1 mil. Kč bez DPH. Ve stanovené lhůtě 
pro podání nabídek zadavatel obdržel 2 nabídky. 
 
Otevírání obálek s nabídkami proběhlo dne 10. 10. 2018. Následně hodnotící komise (dále jen 
komise), jmenovaná Radou města Kuřimi, která zároveň posuzovala kvalifikaci, provedla na svém 
jednání dne 19. 10. 2018 předřazené hodnocení nabídek podle pravidel pro hodnocení nabídek 
uvedených v zadávací dokumentaci, tj. seřadila nabídky dle výše nabídkové ceny. Dále komise 
posoudila splnění podmínek účasti ve smyslu ust. § 37 zákona u účastníka s pořadovým číslem 1, 
který se dle výsledku hodnocení nabídek umístil na prvním místě. 
Po provedeném posouzení komise zkonstatovala, že účastník č. 1 prokázal splnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu a doporučuje proto radě města jako nejvhodnější nabídku, nabídku 
společnosti TeS, spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČO 60934395 v celkové 
hodnotě 2.894.964 Kč bez DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v Protokolu z jednání hodnotící komise č. 1, který 
tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a smlouvu 
o dílo s vybraným dodavatelem, která bude uzavřena po uplynutí zákonem stanovených lhůt.  
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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. Tato částka byla v rámci rozpočtového opatření č. 6, které schválilo 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 26. 6. 2018, navýšeno o 1.800.000 Kč. 
 
Přílohy: A - protokol z jednání 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 536/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z jednání 

hodnotící komise č. 1 veřejné zakázky „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - 
technologie stravování a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností TeS, 
spol. s r.o. Chotěboř, Zednická 558, 583 01 Chotěboř, IČ 60934395, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.894.964 Kč bez DPH 
(tj. 3.502.906 Kč s DPH). 

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

11. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
dodatek č. 1 SoD 2018/D/0120 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Rada města Kuřimi č. 39/2017 dne 22. 11. 2017 schválila usnesením č. 599/2017 smlouvu o dílo 
2017/D/0133 se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, 
IČ 25395602 na realizaci pyrotechnického průzkumu na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu“ za cenu 459.312 Kč bez DPH (tj. 555.768 Kč vč. DPH). 
Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 19. 3. 2018. 
 
Tato smlouva bohužel nemohla být zrealizována v celém rozsahu z důvodu budoucí realizace další 
části akce sportovního areálu - terénních úprav včetně odvodnění z důvodu zabránění přívalovým 
dešťům vytopit halu. Ze smlouvy byla uhrazena částka 247.656 Kč bez DPH (tj. 299.663,76 Kč vč. 
DPH). 
 
Rada města Kuřimi č. 24/2018 dne 25. 7. 2018 schválila usnesením č. 384/2017 smlouvu o dílo 
2018/D/0120 se společností E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, 
IČ 25395602 na terénní úpravy včetně odvodnění pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura 
sportovního areálu vč. trafostanice“ za cenu 1.059.376,96 Kč bez DPH (tj. 1.281.846,12 Kč vč. DPH). 
Smlouva byla uzavřena se zhotovitelem dne 28. 8. 2018. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi dodatečně schválit uzavření Dohody o ukončení smlouvy o dílo 
2017/D/0133 a pro dokončení pyroprůzkumu v místech za halou uzavřít dodatku č. 1 ke smlouvě SoD 
2018/D/0120 v hodnotě 211.656 Kč bez DPH (tj. 256.103,76 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dohoda 2017D0133 

B - dodatek č.1 2018D0120 
 
Diskuse: 
D. Holman – toto se musí doladit. Jedna smlouva skončila, ale musí se na základě jednání sepsat 
zápis o převodu práv a povinností. 
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Přijaté usnesení: 537/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0120 
na terénní úpravy pro zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního 
areálu vč. trafostanice“ za cenu 256.103,76 Kč vč. DPH. 

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

12. Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2018-010 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“. 
Výběrové řízení pro zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. Zakázka bude hrazena z ORG 
1242 000 000. 
 

Výzva k podání nabídky byla dne 9. 10. 2018 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 24. 10. 2018. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 9 firem. 
Byly podány celkem tři nabídky. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. 
Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH (tj. 499.669 Kč vč.DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
C – smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 538/2018 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér 
kanceláří č. 207-209, 309, 318 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
se společností Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 412.950 Kč bez DPH 
(tj. 499.669 Kč vč.DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Z jednání odešel v 15:34 hod. S. Bartoš. 
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13. Různé 
 
D. Sukalovský – ustavující Zastupitelstvo města Kuřimi bude v úterý 6. 11. 2018 v 18 hod na radnici. 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:55 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 24. 10. 2018 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 10. 2018 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pořadník č. 40 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 

bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
 2A - pořadník č. 40 
3 Kateřina Juranová, Kuřim - splátkový kalendář 
4 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim – zakázka č. IV-OMP-2018-004 – dodatek č. 1 

ke smlouvě o dílo 
 4A - dodatek č. 1 
5 Energetický management - EnergyBroker 
 5A - licenční smlouva 
 5B - příloha č. 1 smlouvy 
 5C - zpráva z prezentace služby v praxi 
 5D - reference 
 5E - nabídka licence 
6 Žádost o čerpání FI MŠ Zborovská 
 6A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 6B - příloha k žádosti o čerpání FI 
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7 Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi – schválení dodatku č. 2 
 7A - dodatek č. 2 
 7B - změnové listy 
8 Záměr na uzavření pachtovní smlouvy s Wellness Kuřim 
 8A - záměr 
 8B - situační nákres 
9 Smlouva o převodu práv a povinností z územního rozhodnutí k akci ZŠ Jungmannova 

III. etapa – dopravní řešení – přeložka E.ON 
 9A - smlouva  
10 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – technologie stravování – výběr 

nejvhodnější nabídky 
 10A - protokol z jednání hodnotící komise č. 1 
 10B - smlouva o dílo bez příloh 
11 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dodatek č. 1 SoD 2018/D/0120 
 11A - dohoda 2017D0133 
 11B - dodatek č. 1 2018D0120 
12 Interiér kanceláří č. 207 – 209, 309, 318 radnice Kuřim - vyhodnocení 
 12A - protokol o otevírání obálek 
 12B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 12C - smlouva o dílo 


