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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2019 konané dne 13. 3. 2019 
 
Přítomni:  
Ing. Petr Ondrášek – 1. místostarosta 
Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 3. 2019 

2 Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu CO – nájemní smlouva 

3 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 

4 Umístění kamerového zabezpečovacího systému na příhradový stožár společnosti 
CETIN 

5 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek 
č. 5 k SOD 

6 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

6/1 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 

7 Žádost o finanční příspěvek 

8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

9 Apeleka s.r.o. – záměr na pronájem pozemku - umístění automatu na mléko 

10 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2018 

10/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2018 

11 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 6. 3. 2019 

12 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - 
rozhodnutí o přidělení zakázky  

13 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 3. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 69/2019 
Důvodová zpráva: 
Smluvní vztah ještě nebyl podepsán ze strany dodavatele. 
Z těchto důvodů žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 69/2019 do 31. 3. 2019. 
 
č. 639/2018 
Důvodová zpráva: 
z důvodu prodloužení termínu výběrového řízení. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 639/2018 do 30. 6. 2019. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 116/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 3. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 69/2019 do 31. 3. 2019 a usnesení 
č. 639/2018 do 30. 6. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2. Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu 
CO – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 13. 2. 2019 schválila toto usnesení: 
59/2019 
Rada města schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 831/9 o výměře 48,50 m

2
 

umístěného v I. PP bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi manželům Viktorovi 
a Lence Kolosinským, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 20 Kč/m

2
/měsíc. 

 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 15. 2. do 4. 3. 2019. K záměru vzneslo připomínky 
Společenství vlastníků Kuřim 831, 832, se sídlem Zborovská 831/1, 664 34 Kuřim, IČ 26269864. Ve 
svém přípise požadují zahrnout do nájemní smlouvy tyto požadavky: 

1. Kryt nebude připojen na společnou elektřinu, jak je tomu doposud. 
2. Do krytu bude mít přístup pouze rodina pana Kolosinského a nikoli další osoby. 
3. V krytu nebude probíhat žádná výrobní činnost či jiná činnost způsobující hluk. 

OMP nemá vůči uvedeným připomínkám námitky a zapracuje je do nájemní smlouvy. OMP stanoví do 
nájemní smlouvy společným nájemcům povinnost na své náklady zřídit podružný elektroměr 
a vodoměr. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
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Přijaté usnesení: 117/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 
pronájem nebytového prostoru č. 831/9 o výměře 48,50 m

2
 umístěného v I. PP 

bytového domu č. p. 831, 832 v ul. Zborovská v Kuřimi manželům Viktorovi 
a Lence Kolosinským, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 20 Kč/m

2
/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

3. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, 
IČ 26964937 (dále jen „společnost“), zaslala dne 8. 2. 2019 emailem městu Kuřim žádost o zapůjčení 
30 ks stolů a 80 ks židlí umístěných v sále kulturního domu v Kuřimi na Podlesí. 
Nábytek by společnost využila na dnech otevřených dveří, které se budou v Tecnotrade konat 
v termínu 10. - 12. 4. 2019. 
V loňském roce RM obdobné žádosti této společnosti vyhověla. 
RM č. 56/2018 ze dne 14. 2. 2018 
Rada města schvaluje uzavření smlouvy o nájmu se společností TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ 
STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, IČ 26964937, jejímž předmětem je 
pronájem stolů a židlí ze sálu kulturního domu v Kuřimi - Podlesí v termínu 18. - 20. 4. 2018 za 
nájemné 3.000 Kč bez DPH, tj. 3.630 Kč vč. DPH. 
OMP navrhuje pro letošní rok zvýšit částku nájemného na 5.000 Kč bez DPH z důvodu zvýšeného 
opotřebení při převážení nábytku, tuto částku společnost Tecnotrade akceptuje. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – žádá upozornit nájemce na bod 5.3. smlouvy, tzn. že faktura nebude vystavena, 
smlouva je místo faktury. Spíše se přiklání k možnosti platby předem. 
K. Torn – danou věc projedná s vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
Přijaté usnesení: 118/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu se společností 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 
Kuřim, IČ 26964937, jejímž předmětem je pronájem stolů a židlí ze sálu kulturního 
domu v Kuřimi - Podlesí v termínu 10. - 12. 4. 2019 za nájemné 5.000 Kč bez DPH, 
tj. 6.050 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

4. Umístění kamerového zabezpečovacího systému na příhradový 
stožár společnosti CETIN 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření Nájemní smlouvy se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, IČ 04084063 (dále jen 
„CETIN“). 
 
Na kopci Záruba je umístěn vodojem v majetku města Kuřimi. Na parc. č. 3084/3, cca 20m od 
armaturní komory vodojemu je umístěna základnová stanice společnosti CETIN. Tuto stanici tvoří 
příhradový stožár a technologický kontejner. Uzavřením Nájemní smlouvy uděluje společnost CETIN 
městu souhlas s umístěním kamerového systému na stožár základnové stanice včetně napojení na 
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energii, propojení technologie s anténami a dále společnost CETIN pronajímá městu plochu 
v technologickém kontejneru o výměře 1m2 pro umístění části zařízení. 
 
Město se zavazuje platit ročně pronajímateli nájemné za umístění zařízení v technologickém 
kontejneru v celkové výši 3.000 Kč bez DPH. Smlouva bude uzavřena na dobu určitou, a to do 31. 12. 
2027. V nájemném nejsou zahrnuty náklady na elektrickou energii, které bude společnosti CETIN 
hradit přímo provozovatel kamerového systému, tedy Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. 
 
Nájemné ve výši 3.000 Kč bez DPH/rok bude hrazeno z ORG 9020000000 „Pitná voda“. 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 119/2019 - RM schvaluje uzavření Nájemní smlouvy se společností Česká 

telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, 130 00 Praha, 
IČ 04084063, za účelem pronajmutí části základnové stanice pro umístění 
kamerového systému za celkovou cenu 3.000 Kč bez DPH/rok. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

5. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit 
– III. etapa, dodatek č. 5 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2018-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci 
a s nimi související prodloužení termínu dokončení díla, změna osoby stavbyvedoucího a změna 
poddodavatele. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- úpravě venkovních zpevněných ploch - ZL č. 37 ........................................... 793.303,59 Kč bez DPH 
S ohledem na budoucí úpravy místních komunikací a po upřesnění funkčnosti jednotlivých 
zpevněných ploch rozhodl investor o změně skladeb některých zpevněných ploch z pochůzí na 
pojížděnou. Na změněných plochách dojde k záměně velkoformátové dlažby za menší formáty, 
vhodnější pro pojížděné plochy a k většímu rosahu prací na konstrukčních vrstvách včetně výměny 
podloží vzhledem k jílovitému typu stávajících zemin. 
Méněpráce ......................................................................................................... -162.539,04 Kč bez DPH 
 
- provedení zavěšeného potrubí kanalizace a nerez vpusti - ZL č. 38 ............... 58.676,76 Kč bez DPH 
Projektová dokumentace uvádí pro odpady z rekonstruované kuchyně typ potrubí PE svařované 
s izolací, soupis prací pouze potrubí HT, rovněž v soupisu prací chybí podlahové vpusti. 
Méněpráce ............................................................................................................. -6.888,13 Kč bez DPH 
 
- přepažení chodby 1. NP - ZL č. 39 ................................................................... 28.140,00 Kč bez DPH 
Pro zamezení kolize provozu školy a stavebních prací v m. č. 1.06 a 1.05 a zamezení znečišťování 
ostatních školních prostor bylo nutné zhotovit dělící příčku z SDK. 
 
- provedení betonové sendvičové stěny a jejich věnce - ZL č. 40 ................... 26 214,62 Kč bez DPH 
Mezi PD a soupisem prací je nesoulad v množství zdiva sendvičových stěn z tvárnic ztraceného 
bednění, tepelné izolace a jejich ukončení betonovými věnci. 
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- provedení sádrokartonových podhledů a omítek stropů - ZL č. 41 ................ 177.827,78 Kč bez DPH 
Po zahájení prací na rozvodech elektro bylo zjištěno, že do stávající skladby stropů není možné 
provést vysekání drážek pro kabely - stropy v některých místnostech jsou skládané z vložek Miako, při 
drážkování se bortí. Byla provedena revize úprav povrchu stropů a akustický podhled byl doplněn 
i v místnostech, kde nebylo možné skrýt rozvody pod omítku. 
Méněpráce ........................................................................................................... -50.956,53 Kč bez DPH 
 
- provedení zemních prací pro retenční nádrž - ZL č. 42 ................................. 242.078,81 Kč bez DPH 
Vyhloubení jámy pro retenční dešťovou nádrž a její osazení nebylo možné provést v rozsahu zemních 
prací uvedených v soupisu prací. Po posouzení zemin geotechnikem bylo rozhodnuto o zvětšení 
rozsahu zemních prací z důvodu dodržení zásad BOZP a z důvodu přítomnosti spodní vody v jámě 
včetně čerpání spodní vody. 
 
- renovaci teraca a výztuži podkladních potěrů - ZL č. 43 ................................ 184.658,61 Kč bez DPH 
Po zahájení prací na odbourání teraca v m.č. 0.02 a 0.08 bylo zjištěno, že není možné provést jeho 
odstranění dle předpokladu PD - soudržnost vrstvy teraca a podkladu je veliká. Bylo rozhodnuto, že 
v uvedených místnostech bude provedena pouze renovace povrchu. Renovace teraca bude 
provedena také v chodbě 1. PP k tělocvičně. 
Méněpráce ......................................................................................................... -159.575,29 Kč bez DPH 
 
- úpravě truhlářských a hliníkových výrobků, dozdívce příčky dle PBŘ - ZL č. 44337.882,00 Kč bez DPH 
V m.č. 1.07 probíhá hranice požárních úseků přes bývalou promítací komoru. Po odstranění podhledu 
a obkladu bylo zjištěno, že stěny komory nevedou až ke stropu a ve stěně je otvor - požární úsek není 
uzavřen. Pro uzavření požárního úseku je nutné provést dozdění stěn komory. Dále je nesoulad mezi 
PBŘ a PD ve výpisech truhlářských a hliníkových výrobků. Výpisy výrobků neobsahují všechny 
požadavky PBŘ. Výpisy výrobků bylo nutné aktualizovat. 
Méněpráce ......................................................................................................... -173.276,00 Kč bez DPH 
 
- provedení překladu a nadezdívce otvoru do m.č. 1.05 - ZL č. 45 ...................... 5.524,54 Kč bez DPH 
V PD a soupisu prací chyběl překlad a dozdívka u vybouraného dveřního otvoru mezi m. č. 1.05 
a chodbou. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 5 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.854.306,71 Kč 
DPH  ................................................................ 389.404,41 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 2.243.711,12 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 5 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 553.234,99 Kč 
DPH  .............................................................. - 116.179,35 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 669.414,34 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 5  
Cena celkem Dodatek č. 5 bez DPH  ........... 1.301.071,72 Kč 
DPH  ................................................................ 273.225,06 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 5 vč. DPH  .......... 1.574.296,78 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2018/D/0028 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............. 36.658.878,81 Kč 
Navýšení Dodatek č. 2 bez DPH .................. 1.096.184,59 Kč 
Navýšení Dodatek č. 3 bez DPH .................. 1.235.441,39 Kč 
Navýšení Dodatek č. 4 bez DPH .................. 1.022.531,45 Kč 
Navýšení Dodatek č. 5 bez DPH .................. 1.301.071,72 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 41.314.107,96 Kč 
DPH  ............................................................. 8.675.962,67 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 49.990.070,63 Kč 
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Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.574.296,78 Kč vč. DPH, zároveň 
dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2018/D/0028. 
 
Termín dokončení díla je nově stanoven na 30. 6. 2019. Důvodem je především navýšení objemu 
prací venkovních zpevněných ploch, kde dochází ke změně skladeb některých ploch z pochůzí na 
pojížděnou a k záměně velkoformátové dlažby za menší formát, vhodnější pro pojížděné plochy. Toto 
řešení si, vzhledem k jílovitému typu stávajících zemin, vyžádá výměnu podloží. Posun termínu prací 
zpevněných ploch ovlivní také termín provádění navazujících sadových úprav. 
 
V souvislosti s dlouhodobou nemocí stávajícího stavbyvedoucího došlo k jeho změně. U nové osoby 
stavbyvedoucího byly předloženy objednateli doklady prokazující kvalifikaci požadované ve Výzvě 
v rozsahu, v jakém byly zhotovitelem prokázány v rámci jeho odevzdané nabídky. Z důvodu 
provedené změny osoby je nutné upravit čl. 7., odstavec 7.1 smlouvy o dílo. 
 
V průběhu realizace stavby zhotovitel zažádal o změnu poddodavatele, jehož předmětem plnění je 
provedení vzduchotechniky a rekuperace. Z důvodu provedené změny je nutné aktualizovat přílohu 
č. 4 Seznam poddodavatelů, která je nedílnou součástí smlouvy o dílo. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 5 k SOD 2018D0028 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 
D - seznam poddodavatelů 

 
Přijaté usnesení: 120/2019 - RM schvaluje s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0028 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ se společností Stavební firma 
MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, který 
spočívá v navýšení ceny díla o 1.574.296,78 Kč vč. DPH, prodloužení termínu 
dokončení díla do 30. 6. 2019, změně osoby stavbyvedoucího a změně 
poddodavatele z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

6. Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím 
ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
Ministerstvo kultury každoročně vyhlašuje dotační program „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“.  
 
Kvóta podpory stanovená pro rok 2019 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 90.000 Kč. 
Žadatelem o tuto podporu může být vlastník kulturní památky, která se nachází mimo památkové 
rezervace a zóny, není národní kulturní památkou, a není ve vlastnictví České republiky. Minimální 
podíl žadatele je 20 % z celkových uznatelných nákladů akce.  
 
Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. Žádosti o dotaci 
včetně všech povinných příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 3. 2019. 
 
Celkem byly v letošním roce přijaty 2 žádosti o dotaci:  
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SOU a SOŠ Kuřim, s.r.o. předkládá žádost o dotaci ve výši 45.000 Kč na projekt Oprava fasád zámku 
v Kuřimi - 1. etapa - obnova dveří.  
 
Římskokatolická farnost Kuřim předkládá žádost o dotaci ve výši 100.000 Kč na projekt Oprava 
kostela sv. Markéty v Moravských Knínicích. 
 
Oba projekty mají vydané závazné stanovisko k provedení prací. OI doporučuje rozdělit kvótu 
90.000 Kč na polovinu a poskytnout každému žadateli příspěvek ve výši 45.000 Kč. 
 
 
Přílohy: A – žádost o dotaci SOŠ a SOU 

B – žádost o dotaci Římskokatolická farnost 
 
Přijaté usnesení: 121/2019 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci SOU a SOŠ Kuřim, s.r.o. 

ve výši 59.728 Kč na projekt Oprava fasád zámku v Kuřimi - 1. etapa do programu 
Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ a poskytnutí 45.000 Kč z kvóty pro ORP Kuřim na číslo 
účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

6/1. Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím 
ORP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ivana Darmovzalová) 
 
Přijaté usnesení: 122/2019 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti 

Kuřim ve výši 900.000 Kč na projekt Oprava kostela sv. Markéty v Moravských 
Knínicích do programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních památek 
prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“ a poskytnutí 45.000 Kč z kvóty pro 
ORP Kuřim na číslo účtu, které je součástí žádosti o dotaci. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

7. Žádost o finanční příspěvek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 28. 2. 2019 byla doručena žádost od společnosti České dráhy, a.s., ve které žádají o finanční 
příspěvek na pokrytí nákladů na vedení parních vlaků a historických vozů, které budou opět vypraveny 
pro již tradiční akci "Slavnosti Pernštejnského panství" a které budou svážet návštěvníky. Jeden vlak 
pojede z Brna do Nedvědice a v odpoledních hodinách odvezou návštěvníky zpět. Dále bude vlak 
pokračovat z Nedvědice do Nového města a zpět.  
Akce se uskuteční 6. července 2019. 
 
Město Kuřim již tuto akci podpořilo v roce 2018, 2017 i v roce 2016. 
 
RM č. 19/2018 dne 30. 5. 2018 
Přijaté usnesení: 281/2018 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností České dráhy, 

a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, IČ 70994226, jako 
podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci „Slavnosti 
Pernštejnského panství“ dne 6. července 2018 ve výši 5.000 Kč. 
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RM č. 20/2017 ze dne 14. 6. 2017: 
Přijaté usnesení: 328/2017 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 5. července 2017 ve výši 
5.000 Kč. 

 
RM č. 11/2016 dne 4. 5. 2016: 
Přijaté usnesení: 199/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy se společností České 

dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, 
IČ 70994226, jako podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci 
„Slavnosti Pernštejnského panství v Nedvědici“ dne 4. - 5. července 2016 ve výši 
5.000 Kč. 

 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 123/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy se společností České dráhy, 

a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1, Nové Město, IČ 70994226, jako 
podpora vedení parních vlaků a historických vozů na akci „Slavnosti 
Pernštejnského panství“ dne 6. července 2019 ve výši 5.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

8. 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 nájemní byty a to nájemní byt 1+KK a 2+KK. Žádosti 
žadatelů o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 6. 3. 2019. 
Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 124/2019 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení dvou bytů v DPS od 14. 3. 2019 dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

9. Apeleka s.r.o. – záměr na pronájem pozemku - umístění automatu 
na mléko 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Dne 6. 3. 2019 si požádal pan Ing. Petr Kachlík, jednatel společnosti Apeleka s.r.o., se sídlem Rysova 
453/39, Medlánky, 621 00 Brno, IČ 27742539 o pronájem části pozemku parc č. 289/1 v k. ú. Kuřim za 
účelem umístění automatu na mléko. Rád by využil místo, kde již automat na mléko byl a provozovala 
ho společnost ZEPO Bořitov (smlouva ukončena výpovědí nájemce k 31. 12. 2018 kvůli ztrátovosti 
provozu), tedy v sousedství pojízdného stánku s občerstvením Pepi Grill. Rozměry mlékomatu jsou 
2,3m x 2,6m, tudíž by se jednalo o pronájem cca 6 m

2
. Spotřeba el. energie automatu na mléko by 

byla měřena podružným elektroměrem, hrazena čtvrtletními zálohami a poté 2x do roka vyúčtována. 
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OMP navrhuje nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc tedy ve stejné výši jako pro stánek s pečivem (nyní 

je vyvěšen záměr dle usn, RM č. 96/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. 
č. 289/1 v k. ú. Kuřim o výměře 10 m

2
 za účelem umístění stánku s pečivem obchodní firmě ARMHAS 

s.r.o., se sídlem Modřická 190/23, Přízřenice, 619 00 Brno, IČ 05812500, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 4. 2019, za nájemné ve výši 150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací), 

který bude umístěn hned v sousedství stánku s občerstvením Pepi Grill, ale z druhé strany. 
Společnost Apeleka s.r.o. s výší nájmu souhlasí. 
 
Přílohy: A – situace 
 
 
Na jednání se v 14:25 hod dostavila Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
J. Vlček – byl by rád, kdyby měly prodejní stánky jednotný charakter. I „mlékomat“ by schoval do 
stejného stylu a opláštil by ho ze tří stran. 
J. Viktorinová – souhlasí. Bylo by ale dobré vědět, jaký typ stánků by to měl být, jejich velikost 
a počet. Potom je můžeme poptat a dohodnout se na dalším postupu. 
 
Přijaté usnesení: 125/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 6 m
2
 za účelem umístění a provozování automatu na čerstvé 

mléko společnosti Apeleka s.r.o., se sídlem Rysova 453/39, Medlánky, 621 00 
Brno, IČ 27742539, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou od 1. 5. 2019 
za nájemné 150 Kč/m

2
/měsíc s roční valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešla v 14:41 hod J. Viktorinová. 
 
 
 

10. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM rozbor hospodaření 
organizace za rok 2018 včetně výkazů zisku a ztrát, rozvahy a žádá o schválení účetní závěrky. 
Hospodářský výsledek organizace činí 602.056,60 Kč. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim navrhuje RM převod zisku ve výši 
602.056,60 Kč do rezervního fondu organizace v plné výši hospodářského výsledku 602.056,60 Kč. 
 
Přílohy: A - výsledek hospodaření CSSK 

B - výkaz zisku a ztráty 
C - rozvaha 2018 
D - příloha 

 
Přijaté usnesení: 126/2019 - RM schvaluje rozbor hospodaření za rok 2018 a účetní závěrku Centra 

sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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10/1. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Přijaté usnesení: 127/2019 - RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2018 do rezervního fondu organizace v částce 
602.056,60 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

11. Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 6. 3. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová) 
 
Dne 6. 3. 2019 zasedala komise životního prostředí. RM je předkládán zápis z jednání v příloze. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - bere na vědomí: 
Pro: 4. 
 
Bod č. 2 - bere na vědomí: 
Pro: 4 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
Pro: 4 
 
Bod č. 4 – schvaluje odst. 1), 2), 4): 
Pro: 4 
P. Ondrášek – bod č. 4, odst. 3 se bude nadále projednávat. Žádá svolat jednání v okamžiku 
rozpracování územní studie Srpek. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
Pro: 4 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
Pro: 4 
 
Bod č. 7.1. – schvaluje: 
Pro: 4 
 
Bod č. 7.2. – schvaluje: 
Pro: 4 
 
Bod č. 7.3. - bere na vědomí: 
Pro: 4 
 
Bod č. 7.4. - bere na vědomí: 
Pro: 4 
 
 
Na jednání se v 15:19 hod dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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Přijaté usnesení: 128/2019 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 

6. 3. 2019 v bodech 1, 2, 7.3, a 7.4 a schvaluje body 3, 5, 6, 7.1, 7.2 a bod 4, 
odst. 1, 2 a 4, dle zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

12. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve 
formátu DCI - rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM bylo zajišťujícím odborem realizováno 
zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu DCI. 
Základním hodnoticím kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší nabídková cena bez DPH. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 1,8 mil. Kč bez DPH. 
 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna dne 8. 2. 2019 na profilu zadavatele a informace o zveřejnění 
byla zaslána emailem 5 Radou schváleným dodavatelům.  
Vzhledem k tomu, že v rámci zadávacího postupu „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“- 
digitalizace kina ve formátu DCI došlo k nedostupnosti zadávacích podmínek uveřejněných na profilu 
zadavatele v systému NEN, musel uveřejnit zadavatel opětovně původní zadávací dokumentaci 
a prodloužit výzvou stanovenou lhůtu pro podání nabídek. 
 
Ve lhůtě pro podání nabídek do 5. 3. 2019 obdržel zadavatel v listinné podobě 2 nabídky. 
Otevírání obálek s nabídkami se uskutečnilo dne 5. 3. 2019 v 10:10 hod. Po otevírání nabídek pak 
hodnoticí komise, která byla současně i komisí pro otevírání obálek, pokračovala v hodnocení nabídek 
a dále v posouzení splnění kvalifikace u dodavatele, který se v hodnocení umístil na 1. místě. 
Vzhledem ke skutečnosti, že zadavatel nedisponoval natolik odbornými znalostmi, aby dokázal 
provést i posouzení souladu dodavatelem nabízeného zařízení s požadavky zadavatele vymezenými 
technickou specifikací ve výzvě, rozhodla komise o písemném oslovení nezávislého odborníka v této 
problematice. 
Po obdržení jeho vyjádření komise následně pokračovala v dokončení posouzení kvalifikace na svém 
2. jednání dne 12. 3. 2019. 
 
Vzhledem k tomu, že dodavatel prokázal splnění kvalifikace v požadovaném rozsahu, doporučuje 
hodnoticí komise radě města vybrat nabídku dodavatele č. 1 - společnosti AV MEDIA, a.s., Pražská 
1335/63, 102 00 Praha 10 za nejvhodnější a uzavřít s tímto dodavatelem smlouvu o dílo. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, jíž je digitální kino součástí, je zařazena ve 
schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 
schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ 
(stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 částku 69,5 mil. Kč. Na základě předložené 
žádosti obdrželo město Kuřim dne 7. 9. 2018 na digitální kino dotaci ze Státního fondu kinematografie. 
Výše podpory činí 820.000 Kč (plánované náklady 1.714.340 Kč bez DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 
 B - protokol z jednání hodnoticí komise č. 1 včetně příloh 
 C - protokol z jednání hodnoticí komise č. 2 
 D - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 129/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu z jednání 

hodnoticí komise č. 1 a č. 2 na zakázku malého rozsahu na dodávku s názvem 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - digitalizace kina ve formátu 
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DCI a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností AV MEDIA, a.s., Pražská 
1335/63, 102 00 Praha 10, IČ 48108375, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 1.534.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil schůzi v 16:04 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 3. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 6. 3. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Manželé Viktor a Lenka Kolosinských, Kuřim – pronájem krytu CO – nájemní smlouva 
 2A - nájemní smlouva 
3 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. – pronájem stolů a židlí 
 3A - smlouva 
4 Umístění kamerového zabezpečovacího systému na příhradový stožár společnosti 

CETIN 
 4A - návrh smlouvy 
5 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, dodatek 

č. 5 k SOD 
 5A - dodatek č. 5 k SOD 2018D0028 
 5B - změnový list 
 5C - časový a finanční harmnogram 
 5D - seznam poddodavatelů 
6 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
 6A - žádost o dotaci SOŠ a SOU 
 6B - žádost o dotaci Římskokatolická farnost 
6/1 Dotace z programu Obnova kulturních památek prostřednictvím ORP 
7 Žádost o finanční příspěvek 
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 7A - žádost 
 7B - darovací smlouva 
8 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 8A - zápis o výběru žadatele 
 8B - zápis ze šetření 
 8C - pořadník DPS 
9 Apeleka s.r.o. – záměr na pronájem pozemku - umístění automatu na mléko 
 9A - situace 
10 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2018 
 10A - výsledek hospodaření CSSK 
 10B - výkaz zisku a ztráty 
 10C - rozvaha 2018 
 10D - příloha 
10/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2018 
11 Zápis z jednání komise životního prostředí ze dne 6. 3. 2019 
 A - zápis 
12 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – digitalizace kina ve formátu DCI - 

rozhodnutí o přidělení zakázky  
 12A - protokol o otevírání obálek 
 12B - protokol z jednání hodnoticí komise č. 1 včetně příloh 
 12C - protokol z jednání hodnoticí komise č. 2 
 12D - smlouva o dílo 


