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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2018 konané dne 14. 11. 2018 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:04 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Zřízení komisí rady města 

1/1 Zřízení komisí rady města  

1/2 Zřízení komisí rady města 

2 Odlišný postup na výběr zhotovitele "Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim" 

3 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 

4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Společenského a kulturního centra Kuřim 

5 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 

6 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

7 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim – změna termínu 

8 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 

9 Rozpočtové opatření č. 13 

10 Souhlas s umístěním sídla spolku Plavecký klub Kuřim, z. s. 

11 Různé 

 
 
 

4. Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Společenského a kulturního 
centra Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Dne 24. 10. 2018 proběhlo jednání výběrové komise na obsazení pracovního místa ředitele/ředitelky 
Společenského a kulturního centra Kuřim, nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, příspěvkové 
organizace. Výběrová komise ve složení Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Karel Torn, CSc., Mgr. 
Ladislav Ambrož a Hana Koláčková posuzovala přihlášky, správnost a úplnost zaslaných 
požadovaných materiálů. 
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Do výběrového řízení se přihlásili dva uchazeči, kteří uvedeným požadavkům vyhověli a byli pozváni 
k druhému jednání výběrové komise (vlastní pohovor s uchazeči). 
Dne 8. 11. 2018 od 9:00 hod. proběhlo druhé jednání výběrové komise (vlastní pohovor s uchazeči). 
K pohovoru se dostavili oba uchazeči. 
 
Výběrová komise se na základě posouzení přihlášek, výsledku řízeného rozhovoru a dosavadních 
pracovních výsledků uchazečů usnesla, že doporučuje Radě města Kuřimi jmenovat na pracovní 
místo ředitelky Společenského a kulturního centra Kuřim, nám. Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, 
příspěvkové organizace, uchazečku Bc. Kateřinu Rovnou, a to od 1. 12. 2018. 
 
Po jmenování rada města určí nové ředitelce plat a jeho složky. 
 
Přílohy: A - jmenovací dekret 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:10 hod Bc. Kateřina Rovná. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – jaký bude systém spolupráce? 
K. Torn - dřív byla paní Rovná vedoucí organizační složky a spadala pod tajemníka úřadu. Nyní bude 
podléhat Radě města Kuřimi. 
 
 
Z jednání odešla v 14:15 hod. Bc. Kateřina Rovná. 
 
 
Přijaté usnesení: 539/2018 - RM jmenuje v souladu s ustanovením § 102 odst. 2 písm. b) zákona 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, na pracovní místo 
ředitelky příspěvkové organizace Společenského a kulturního centra Kuřim, nám. 
Osvobození 902/1, 664 34 Kuřim, Bc. Kateřinu Rovnou, nar. xxxxxxxx, bytem xxxx 
x, 602 000 Brno s účinností od 1. 12. 2018. 

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

1. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Po zvolení nové rady města je potřeba zřídit nové komise rady města. Navrhujeme zřízení komise 
výstavby a dopravy, komise životního prostředí a školské komise. 
 
Přílohy: A - návrh členů komisí 
 
Diskuse: 
J. Vlček – podává protinávrh a navrhuje předsedkyní komise paní Miladu Kadlecovou. 
D. Sukalovský – navrhuje tedy nejdříve hlasovat o protinávrhu. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zřízení Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi a jmenuje 

její předsedkyní Miladu Kadlecovou a členy dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 1 (J. Vlček)  Proti: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk). 
Nebylo schváleno. 
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Přijaté usnesení: 540/2018 - RM schvaluje zřízení Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi 
a jmenuje jejím předsedou Petra Krejčího a členy dle přílohy. 

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

1/1. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Přijaté usnesení: 541/2018 - RM schvaluje zřízení Komise životního prostředí Rady města Kuřimi 

a jmenuje jejím předsedou Ing. Davida Janíka, Ph.D. a členy dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

1/2. Zřízení komisí rady města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje dalším členem komise paní Hanu Bílou. 
P. Ondrášek – podává pozměňovací návrh na předsedkyni komise a to paní Alenu Matějíčkovou. 
 
Přijaté usnesení: 542/2018 - RM schvaluje zřízení Komise školské Rady města Kuřimi a jmenuje 

její předsedkyní Alenu Matějíčkovou a členy dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Odlišný postup na výběr zhotovitele "Zpomalovací polštáře v ul. 
U Stadionu, Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
V rámci zajištění bezpečnosti v ul. U Stadionu a v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S4/2018/RM o Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu zahájilo město Kuřim zadávací řízení 
na zakázku "Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim". Z důvodu 0 podaných nabídek na 
realizaci bylo zadávací řízení zrušeno. Z mimořádných a časových důvodů OI navrhuje realizaci 
stavby společností EUROVIA CS, a.s., se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1, IČ 45274924, 
a doporučuje RM provést přímý výběr zhotovitele na základě níže uvedené cenové nabídky. 
 
Celkové náklady bez DPH    57.622,65 Kč 
DPH 21%.      33.100,76 Kč 
Celkové náklady vč. DPH  190.723,41 Kč 
 
Realizace bude hrazena z ORG 1 384 000 000. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
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Přijaté usnesení: 543/2018 - RM schvaluje odlišný postup v souladu s interní směrnicí Rady města 
Kuřimi č. S4/2018/RM na výběr zhotovitele v rámci zakázky malého rozsahu na 
stavební práce "Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim" s celkovými náklady 
190.723,41 Kč včetně DPH a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se zhotovitelem 
EUROVIA CS, a.s. se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha1, IČ 45274924. 

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

3. Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
(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. 
 
Dne 12. 9. 2018 rozhodla RM usnesením č. 455/2018 o dopracování změny projektové dokumentace 
na akci "Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba" ve smyslu celkové demolice objektu. 
 
V souvislosti s výše uvedeným předkládá OI Radě města dodatek č. 1 Smlouvy o dílo, kde je 
zapracována změna projektu ve smyslu celkové demolice. Tento dodatek upravuje: 
 

1) Navýšení ceny sestává z částky 1.607.800 Kč bez DPH z důvodu nárůstu objemu prací, kdy 
získáváme kompletně nově vybudovanou stavbu. 

× rozsah demolice sloupů včetně základů, základové desky a veškerých stěn 
× nové základové konstrukce vč. základové desky, svislých nosných stěn a sloupů, 

úprava tvaru stropní desky 
× kompletní izolace základové desky v celé ploše podlahy 

Okrajovým navýšením ceny díla je pak oprava uzávěru plynovodní přípojky za 26.200 Kč bez 
DPH z důvodu její nefunkčnosti za účelem uzavření přívodu plynu do budovy. 

 
2) Úprava časového harmonogramu prací - původní časový HMG není možné dodržet z důvodu 

navýšení objemu prací a předpokládané technologické pauzy z důvodu nepříznivých 
klimatických podmínek v zimní období. 

 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - změnové listy 
C - časový harmonogram prací 

 
 
Na jednání se v 14:35 hod dostavil S. Bartoš - vedoucí odboru investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 544/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 se 

společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, 
IČ 29298113 na změnu termínu realizace a navýšení ceny díla o částku 
1.634.000 Kč bez DPH (tj. 1.977.140 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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5. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30. 9. 2018. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2018 činily 209.433.773,44 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 279 296 597,49 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
- 69.862.824,05 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2018 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 74,22 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2018 velmi 
dobře, výběr je k 30. 9. vyšší o 11 mil. Kč. Potvrzuje se vzestupný trend, který je způsoben 
i zákonnými důvody, nejvyšší nárůst je u DPH (o cca 8,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 51,61 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 41,52 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány ze 
88,17 %, toto vyšší čerpání je způsobené záporným rozpočtem nadměrného odpočtu DPH, po 
očištění je čerpání ve výši 72 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A – výsledky 3Q 
 
Přijaté usnesení: 545/2018 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření k 30. 9. 

2018 s deficitem hospodaření ve výši 69.862.824,05 Kč, dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 8 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, IČ 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 a termínem dokončení do 10. 10. 2018. 
Dne 5. 9. 2017 bylo předáno staveniště zhotoviteli.  
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, tj. do 20. 12. 
2018. Dne 12. 9. 2018 byl schválen dodatek č. 6 s celkovou cenou po změnách 113.699.251,06 Kč 
bez DPH a dne 18. 9. 2018 dodatek č. 7 s celkovou cenou po změnách 125.232.023,83 Kč bez DPH. 
 
Zpracovatelem projektové dokumentace všech stupňů je společnost ARCHTEAM PROJEKTOVÁ 
KANCELÁŘ s.r.o., technický dozor investora vykonává Ing. Pavel Procházka. 
 
OI předkládá nyní Radě města ke schválení návrh dodatku č. 8 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
posunutí termínu dokončení díla. 
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Odůvodnění: 
 
Zhotovitel požádal dopisem ze dne 30. 10. 2018 objednatele o posunutí termínu plnění, a to 
v souvislosti s rozšířením předmětu díla v dodatcích č. 6 a 7. 
 
V rámci dodatku č. 6 došlo u změny č. 12 (změna vyvolaná vývojem audio video techniky od roku 
2014) a změny č. 15 (změna vyvolaná vývojem technologií - ozvučení, scénického osvětlení 
a divadelní technologie) k modernizaci a současně i k rozšíření původního rozsahu. Tato změna 
rozsahu má u nově dodávaných prvků za důsledek pozdější dodací termíny od výrobců, což vyvolává 
u některých navazujících činností nutnost posunu jejich harmonogramem stanovených realizačních 
termínů. Dále je nutné zohlednit skutečnost, že většinu těchto technologií je nutné montovat do 
čistého bezprašného prostředí téměř dokončené stavby, aby byla garantována jejich deklarovaná 
funkčnost a životnost. 
 
V rámci dodatku č. 7 došlo dále k rozšíření předmětu díla o dodatečné stavební práce na okolí 
kulturního domu, aniž by zhotovitel požadoval posun termínu dokončení celého díla. 
S ohledem na blížící se zimní období však není zhotovitel schopen, v případě nepříznivého počasí, 
které může ovlivnit technologické postupy provádění stavebních prací, garantovat dokončení 
venkovních ploch v termínu dokončení díla. 
 
Z výše uvedených důvodů žádá nyní zhotovitel o prodloužení termínu plnění o 66 dnů, tj. do 24. 2. 
2019 a současně o posun lhůt pro dokončení některých realizačních milníků. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 8 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – s posunutím termínu nesouhlasí, i když stavba za to nemůže. 
J. Vlček – plynou ze smlouvy nějaké sankce? 
S. Bartoš - u provádění sankce nejsou. Další jednání probíhala ohledně teras, je tam 6 ventilačních 
systémů a terasy jsou navrženy nad nimi, tzn. vzduch by se foukal pod lidi. Dále řešíme posuvné 
stěny – architekt navrhl úplně jiné a nikdo na to nepřišel. 
D. Sukalovský – musíme to nechat změnit a navrhnout jiné řešení. Část interiérů se musí udělat, až 
bude hotová stavba, protože se musí zaměřit a nedá se to dělat podle projektu. 
 
Přijaté usnesení: 546/2018 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 8 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 prodlužuje termín plnění o 66 dnů. 

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

7. Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim – změna termínu 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2018 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Dne 26. 9. 2018 bylo na radě města schváleno usnesením číslo 498/2018 - uzavření smlouvy o dílo se 
společností CERGOMONT s.r.o., Sukova 1052/6, 678 01 Blansko, IČ 46993223 v celkové hodnotě 
603.591,56 Kč vč. DPH. 
 
Dne 1. 10. 2018 bylo provedeno místní šetření za účasti dvou zástupců firmy CERGOMONT s.r.o. 
V zadávací dokumentaci výběrového řízení byly navrženy nové kotle značky VIESSMANN Vitodens 
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200-W B2HA 60 kW. Společnost CERGOMONT s.r.o. při zpracování cenové nabídky uvažovala kotle 
BAXI. Vzhledem k nesrovnatelnosti kvality BAXI a VIESSMANN, byl pro realizaci opravy kotelny 
vybrán druhý uchazeč společnost AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, 
IČ 25561057 s nabídkou 659.805 Kč bez DPH (tj. 798.364 Kč vč. DPH). 
Dne 10. 10. 2018 usnesením č. 522/2018 byla schválena realizace zakázky společností AGO-TOP, 
s.r.o. Bohužel termín dodání rozvaděče v tuto chvíli už nebyl možný, aby celá zakázka byla 
zrealizována do konce podzimních prázdnin. Hledali jsme možnosti umístění školkových dětí po dobu 
odpojení topení v MŠ Zborovského. Pan ředitel Mach nabídl svoje prostory na ul. Otevřená. Realizace 
v této situaci je možná později, než byla původně naplánována. 
Od 26. 11. - 30. 11. 2018 proběhne realizace za plného provozu MŠ Zborovská. Od 1. 12. 2018 do 
5. 12. 2018 dojde k odpojení topného systému a přestěhování dětí z MŠ Zborovského do prostor 
družiny ZŠ Jungmannova (ul. Otevřená). Následně budou prováděny dokončovací práce. 
 

Vzhledem k dané situaci doporučujeme Radě města Kuřimi prodloužení termínu dokončení díla 
společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 664 51, IČ 25561057, nově navržený 
termín dokončení díla je 10. 12. 2018. 
 
Přijaté usnesení: 547/2018 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo se změnou termínu dokončení 

díla do 10. 12. 2018 se společností AGO-TOP, s.r.o., Palackého 212/32, Šlapanice 
664 51, IČ 25561057. 

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

8. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
trafostanice 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě smlouvy o dílo 2018/D/0085 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, 
IČ 49977121, provádíme výstavbu trafostanice pro potřeby sportovního areálu. 
Původní úvaha o výkonu této trafostanice vycházela z možnosti dokrýt potřeby areálu výkonem 
kogenerační jednotky ve výši 150 kW a také dlouhodobě nepředplácet potřebný výkon firmě EON. Po 
dostavbě sportovní haly bylo provedeno částečné měření maximálního výkonového zatížení bez 
venkovního koupaliště bez znalosti soudobé potřeby. 
Nově vedené konzultace o nastavení trafostanice vedou k postupným krokům jejího připojení. 
Nejdříve bude připojena sportovní hala s atletickým stadionem, tak aby nebyla překročena výkonová 
zátěž nasmlouvaná a zaplacená v roce 2017. Poté bude navýšen výkon transformátoru na 400 kVA 
a doplacena platba za poskytnutí připojení. Teprve poté bude možno připojit Wellness a zahájit 
zkušební provoz trafostanice. 
Všechny tyto kroky si vyžádají několik měsíců na realizaci. Proto navrhujeme prodloužení smlouvy 
dodatkem č. 2 se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 do 31. 1. 
2019. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 548/2018 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0085 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice“ 
se společností ELQA s.r.o., Blanenská 1856/6, 664 34 Kuřim, IČ 49977121 se 
změnou termínu dokončení prací do 31. 1. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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9. Rozpočtové opatření č. 13 

(Předkladatel: Ing. Karel Torn, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh na provedení následujících rozpočtových opatření: 
 
ORJ 2 ORG 9005 Vnitřní správa + 500.000 Kč 
ORJ 5 ORG 9999 Rezerva  - 500.000 Kč 
 
Tajemník MěÚ žádá o navýšení ORGu Vnitřní správa z důvodu pokrytí nákladů, se kterými nebylo při 
tvorbě rozpočtu počítáno, konkrétně s nákupem ojetého služebního vozidla Škoda Octavia a se 
zvýšeným čerpáním prostředků na dohody uzavírané mimo pracovní poměr, v důsledku personálních 
změn na MěÚ v průběhu roku a nutného zapracovávání nových pracovníků. 
 
ORJ 2 ORG 9055 Knihovna   + 100.000 Kč 
ORJ 2 ORG 9064 Kotelna    + 50.000 Kč 
ORJ 5 ORG 9999 Rezerva   - 150.000 Kč 
 
Žádost o rozpočtové opatření vyplývá z faktu, že při sestavování rozpočtu na rok 2018 nebylo 
počítáno se zákonným navýšením platů. 
 
Přijaté usnesení: 549/2018 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 13 k rozpočtu města na rok 2018, 

dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Souhlas s umístěním sídla spolku Plavecký klub Kuřim, z.s. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Předseda Plaveckého klubu Kuřim požádal o souhlas s umístěním sídla spolku v budově v majetku 
města, ulice Sportovní 1082/1. Důvodem je fakt, že plavecký klub byl vyzván Krajským soudem v Brně 
ke změně v obchodním rejstříku z důvodu změny názvu ulice, kde dosud klub sídlí. Jelikož musí 
znovu doložit i právní důvod užívání, žádá tímto Radu města Kuřimi o písemné prohlášení vlastníka, 
že s umístěním sídla nadále souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 550/2018 - RM uděluje souhlas s umístěním sídla spolku Plavecký klub Kuřim, 

z. s. v budově Wellness Kuřim, jehož je město vlastníkem. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

11. Různé 

 
P. Ondrášek - informuje radní o tom, že jednatel společnosti Wellness Kuřim plánuje do vybavení 
pořídit infrasaunu a to do konce roku. Bude ji pořizovat jako zařízení a to z vlastních zdrojů. 
 
 
K. Torn – bude potřeba upravit jednací řády RM a ZM, protože se změnila legislativa. Žádá členy 
rady, aby si připravili připomínky. 
D. Sukalovský - chce upravit omezený počet vstupů do diskuse, max. 2 vstupy po 4 minutách 
a každé další musí schválit zastupitelstvo. 
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P. Ondrášek - dnes se zúčastnil kontrolního dne na ZŠ Jungmannova - propadá se tam na dopravním 
hřišti asfalt. Z fondu školy se peníze uvolní ihned. Udělala by to společnost, která tam nyní staví. 
 
 
L. Ambrož - upozorňuje na díru vedle kanalizace na Podlesí. Informoval o tom referentky OI. 
D. Sukalovský - za kruhovým objezdem na Podlesí chybí DZ s omezením rychlosti na 30 km/ hod. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:22 hod. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14. 11. 2018 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Zřízení komisí rady města 
 1A - návrh členů komisí 
1/1 Zřízení komisí rady města  
1/2 Zřízení komisí rady města 
2 Odlišný postup na výběr zhotovitele "Zpomalovací polštáře v ul. U Stadionu, Kuřim" 
 2A - smlouva o dílo 
3 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 1 smlouvy o dílo 
 3A - dodatek č. 1 
 3B - změnové listy 
 3C - časový harmonogram prací 
4 Výběrové řízení na ředitele/ředitelku Společenského a kulturního centra Kuřim 
 4A - jmenovací dekret 
5 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2018 
 5A - výsledky 3Q 
6 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 8 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
7 Oprava kotelny MŠ Zborovská 887/5, Kuřim – změna termínu 
8 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - trafostanice 
 8A - dodatek č. 2 
9 Rozpočtové opatření č. 13 
10 Souhlas s umístěním sídla spolku Plavecký klub Kuřim, z.s. 


