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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 15/2019 konané dne 29. 5. 2019 
 
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 14:05 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 5. 2019 

2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 828/1 

3 Společenství vlastníků domu č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – žádost 
o souhlas s rekonstrukcí obecního bytu 

4 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – záměr 

5 Zahrádky Havlíčkova – žádosti o souhlas s oplocením 

6 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 
břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 

6/1 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 
břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 

6/2 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 
břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 

7 Vyčlenění částky z drobných investic na výměnu kotlů v dělnickém domě 

8 Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění - pozastavení plnění SOD 

9 Park Havlíčkova - plotové dílce Prefa Brno 

10 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

11 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 5. 2019 
(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 prodloužení termínu plnění: 
usnesení č. 463/2018 ze dne 18. 9. 2018 
Důvodová zpráva: 
Termín plnění usnesení č. 463/2018 byl již jednou prodloužen, a to do 31. 5. 2019, nemůže však být 
ani nyní splněn z důvodu stále se prodlužujícího termínu dokončení rekonstrukce kulturního domu. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení č. 463/2018 do 30. 9. 2019. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 252/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 5. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 463/2018 do 30. 9. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 828/1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Zdeněk Zedníček, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, 671 81 Znojmo a paní Dagmar Zedníčková, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 828/1 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 828 - 830 v ul. Zborovská, který je součástí 
pozemku parc. č. 1832, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 6. 2016. 
Dne 14. 5. 2019 požádala paní Dagmar Zedníčková o úpravu nájemní smlouvy tak, aby se stala 
výlučným nájemcem uvedeného bytu. Rozsudkem Okresního soudu Brno - venkov, číslo jednací 34 C 
261/2018-13 ze dne 21. 11. 2018 bylo manželství rozvedeno. 
Paní Zedníčková současně doložila Dohodu na úpravě majetkových poměrů, bydlení pro dobu po 
rozvodu a o odděleném hospodaření do doby rozvodu ze dne 25. 10. 2018, ve které se mj. uvádí, že 
počínaje 1. 11. 2018 bude jako výlučný nájemce užívat byt paní Zedníčková a pan Zedníček se do 
31. 10. 2018 z bytu odstěhuje. 
OMP navrhuje uzavřít novou nájemní smlouvu na dobu neurčitou, kterou dojde ke změně nájemce - 
výlučným nájemcem se stane paní Dagmar Zedníčková. Nová nájemní smlouva nahradí nájemní 
smlouvu ze dne 30. 5. 2016. 
 
 
Na jednání se v 14:07 hod dostavila Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 253/2019 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy za nájemné ve výši 

65 Kč/m
2
/měs. + zálohy na služby, jejímž předmětem bude nájem bytu č. 828/1 

umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 828 - 830 
v ul. Zborovská, který je součástí pozemku parc. č. 1832, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
výlučným nájemcem se stane paní Dagmar Zedníčková, trvale bytem xxxxxxxxxx 
xxx, 664 34 Kuřim. Tato nájemní smlouva nahradí nájemní smlouvu ze dne 30. 5. 
2016. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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3. Společenství vlastníků domu č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, 
Kuřim – žádost o souhlas s rekonstrukcí obecního bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 13. 5. 2019 předložil předseda Společenství vlastníků domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi na OMP žádost o souhlas s rekonstrukcí obecního bytu č. 844/7, umístěného v podkroví 
bytového domu. Rekonstrukce bytu souvisí s probíhající rekonstrukcí střechy, kterou zajišťuje 
společenství vlastníků. Dle sdělení předsedy společenství byla rekonstrukce střechy vyvolána 
nekvalitním zpracováním půdních vestaveb a také k zabránění hnízdění holubů, kteří značně 
znečišťují prostory střechy a tím znepříjemňují bydlení obyvatel vestaveb. 
V současné době je v bytě v půdní vestavbě (soukromý vlastník) přímo nad vchodem do obchodu 
Brněnka střešní okno a při rekonstrukci střechy není možné okno zastřešit (zrušit) - příloha A. 
S vlastníkem tohoto bytu dohodl předseda společenství rekonstrukci vestavby tak, aby bylo toto 
střešní okno nahrazeno oknem z průčelí - příloha B. V bytě ve vlastnictví města č. 844/7 střešní okno 
zbudováno vůbec nebylo, uvnitř bytu je sádrokartonová šikmá stěna kopírující sklon střechy - příloha 
C. Aby byl zachován vzhled z průčelí bytového domu, je nutné vybudovat vikýř s oknem i do bytu 
č. 844/7 a současně provést práce, které budou při vybudování vikýře nezbytné. Nájemci bytu, manž. 
Šimkovi, s výše uvedeným souhlasí, odstraněním šikmé stěny a nahrazením stěnou svislou 
s osazeným oknem se zvětší obytný prostor pro čtyřčlennou rodinu. 
Uvedené práce provede firma STOFFBAU s.r.o., která provádí rekonstrukci střechy bytového domu. 
Cena prací, které se budou týkat bytu č. 844/7, byla prvotně odhadnuta na cca 40 tis. Kč. Firma 
STOFFBAU s.r.o. vystaví městu samostatnou fakturu, která bude uhrazena z ORG 1031 000 000 - 
Opravy v bytech. 
OMP upozorňuje na skutečnost, že byt bude po dobu provádění prací neobyvatelný. Je tedy nutné 
zajistit nájemcům po tuto dobu náhradní bydlení. Předseda společenství nájemcům nabízí možnost 
uskladnění věcí v suterénu bytového domu. 
 
Přílohy: A - fotografie - pohled západní 

B - výkres - pohled západní - nový stav vč. nových vikýřů 
C - fotografie šikmé stěny v bytě 

 
Přijaté usnesení: 254/2019 - RM schvaluje rekonstrukci bytu č. 844/7 umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, která bude spočívat 
ve vybudování vikýře s oknem z průčelí domu a provedení souvisejících prací 
v bytě. 

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

4. Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Úřad práce České republiky, se sídlem Dobrovského 1278/25, 170 00 Praha - Holešovice má od 
města Kuřimi pronajaté kanceláře č. 113, 114, 115 a 116 umístěné v I. nadzemním podlaží budovy 
městského úřadu. Rada města dne 27. 2. 2019 schválila usnesením č. 94/2019 výpověď nájmu 
uvedených nebytových prostor. Výpovědní lhůta končí dne 31. 8. 2019. 
Město Kuřim v současné době dokončuje rekonstrukci nebytového prostoru č. 844/9 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. Rekonstrukce nebytového prostoru spočívá ve 
vybudování pracoviště pobočky Úřadu práce ČR v Kuřimi. 
Při jednáních uskutečněných se zástupci Úřadu práce ČR bylo dohodnuto, že kanceláře v budově 
městského úřadu opustí zaměstnanci ke dni 31. 7. 2019, nová nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 844/9 bude uzavřena od 1. 8. 2019 s tím, že do konce výpovědní lhůty, tj. do 31. 8. 2019, 
bude Úřad práce ČR hradit v novém prostoru nájemné, které platí nyní za kanceláře v budově 
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městského úřadu, tj. 5.922 Kč. S platností od 1. 9. 2019 bude činit výše nájemného 100 Kč/m
2
/měs, tj. 

15.400 Kč/měsíc + zálohy na služby. 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP radě města ke schválení záměr na pronájem nebytového 
prostoru č. 844/9. 
 
Přijaté usnesení: 255/2019 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 

o výměře 154 m
2
, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 

844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, ve prospěch Úřadu práce České republiky, se sídlem Dobrovského 
1278/25, 170 00 Praha - Holešovice, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní 
lhůtou, s účinností od 1. 8. 2019, za nájemné v měsíci srpnu ve výši 
5.922 Kč/měsíc + zálohy na služby, počínaje 1. 9. 2019 za nájemné ve výši 
100 Kč/m

2
/měs. s roční valorizací + zálohy na služby, za účelem zřízení pracoviště 

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

5. Zahrádky Havlíčkova – žádosti o souhlas s oplocením 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pozemek parc. č. 2417 k. ú. Kuřim o celkové výměře 659 m

2
 je v souladu s usnesením RM 

č. 340/2018 ze dne 11. 7. 2018 využíván jako zahrádky. Pozemek, který je rozdělen na dvě zahrádky, 
je oplocen pouze ze dvou stran, není tedy nijak chráněný proti vstupu cizích osob. 
Pachtýři obou zahrádek doručili městu Kuřim žádost o souhlas s oplocením pozemku. 
Pozemek má být oplocen drátěným pletivem, plot bude umístěn rovněž mezi zahrádkami, dále zde 
budou instalovány vstupní branky, vše bude realizováno na náklady žadatelů. 
Na část plotu, který bude oddělovat obě zahrádky od veřejného prostranství (nezpevněná cesta), si 
budou muset pachtýři vyřídit územní souhlas. 
Vyjádření OI - souhlasí s oplocením. 
OMP doporučuje udělit žadatelům souhlas. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - oplocení bude pořízeno na vlastní náklady nájemců. 
P. Ondrášek - ve smlouvě bude zmíněno, že plot zůstane po ukončení nájmu součástí pozemků. 
 
Přijaté usnesení: 256/2019 - RM souhlasí s vybudováním oplocení zahrádek umístěných na 

pozemku parc. č. 2417 k. ú. Kuřim na náklady žadatelů dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

6. Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace 
v ulici Brněnská a věcná břemena ke kanalizační a vodovodní 
přípojce 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Na základě žádosti o povolení vybudování kanalizace na pozemku města Kuřimi na parc. č. 1080/1 
k. ú. Kuřim, zaslané na odbor investiční dne 14. 4. 2019 předkládá odbor investiční Radě města 
Kuřimi ke schválení úplatné nabytí stavby prodloužení kanalizační stoky od manželů Malých, bytem 
xxxxxxxxxxxx, 634 00 Brno. Vedlejší účastník (zhotovitel) zatím není vybrán. 
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Stávající splašková kanalizace DN 300 KAM, zprovozněna v roce 2005, bude prodloužena v rámci 
výstavby bytového domu s názvem „Bytový dům - Kuřim, Hybešova ul.“, „SO 06 - Prodloužení řadu 
splaškové kanalizace“, a to o 28,5 m (vizte situace - příloha návrhu smlouvy). 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 1080/1, k. ú. Kuřim. Tento pozemek bude dotčen stavbou 
kanalizace podrobně popsanou v návrhu smlouvy. Podpisem Budoucí kupní smlouvy dává město 
Kuřim stavebníkovi souhlas s provedením stavby kanalizace na pozemku parc. č. 1080/1, k. ú. Kuřim 
ve smyslu § 110 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon a se vstupem na pozemek za účelem 
vybudování stavby kanalizace. 
 

· „SO 06 - Prodloužení řadu splaškové kanalizace“  
parametry: DN 300 KAM, v délce 28,5m;  
parcely ve vlastnictví města: 1080/1; 
parcely ve vlastnictví soukromého vlastníka: - ; 
investiční náklady: cca 100.000 Kč bez DPH; 

 
V rámci stavby „Bytový dům - Kuřim, Hybešova ul.“ bude do pozemku ve vlastnictví města parc. 
č. 1080/1 k. ú. Kuřim uložena vodovodní přípojka - „SO 05 vodovodní přípojka“ a kanalizační přípojka, 
která bude vybudovaná v rámci stavebního objektu SO 06 - „SO 06 - Prodloužení řadu splaškové 
kanalizace“ - vizte př. C. Obě tyto přípojky zůstanou ve vlastnictví investora (manž. Malých) a budou 
uloženy do pozemku města. Z tohoto důvodu OMP a OI doporučuje zřídit k přípojkám věcné břemeno 
(pozemkovou služebnost). 
 
Věcné břemeno bude zřízeno jako pozemková služebnost, na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každou zřízenou služebnost jednotlivě. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Náklady na jeho zřízení ponese stavebník. Manž. Malí s výše uvedeným souhlasí. 
Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze D. 
 
Přílohy: A - návrh kupní smlouvy 

B - situace 
C - situace 
D - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 257/2019 - RM schvaluje úplatné nabytí stavby prodloužení splaškové kanalizace 

vybudované v rámci stavby „Bytový dům - Kuřim, Hybešova ul.“, „SO 06 - 
Prodloužení řadu splaškové kanalizace“, DN 300 KAM, v délce 28 m, do majetku 
města Kuřimi a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy s Ing. Ivanem Malým a Ing. 
Zlatou Malou, oba bytem xxxxxxxxxxx, 634 00 Brno (prodávajícími), za celkovou 
cenu ve výši 1.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření kupní smlouvy o nabytí 
prodloužení splaškové kanalizace bude uzavřena budoucí kupní smlouva o nabytí 
prodloužení splaškové kanalizace. 

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

6/1. Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace 
v ulici Brněnská a věcná břemena ke kanalizační a vodovodní 
přípojce 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 258/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování vodovodní přípojky do části služebného pozemku parc. č. 1080/1 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 2614/1 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Ing. Ivana Malého a Ing. Zlaty Malé, oba bytem 
xxxxxxxxxx, 634 00 Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
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jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného 
břemene. 

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

6/2. Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace 
v ulici Brněnská a věcná břemena ke kanalizační a vodovodní 
přípojce 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová, Ing. Pavla Kubová) 
 
Přijaté usnesení: 259/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování kanalizační přípojky do části služebného pozemku parc. č. 1080/1 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch oprávněného pozemku parc. č. 2614/6 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví Ing. Ivana Malého a Ing. Zlaty Malé, oba bytem 
xxxxxxxxxx, 634 00 Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného 
břemene ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva budoucí o zřízení věcného 
břemene. 

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

7. Vyčlenění částky z drobných investic na výměnu kotlů 
v dělnickém domě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 200.000 Kč z drobných 
investic na výměnu kotlů v Dělnickém domě. 
 
 
Z jednání odešla v 14:25 hod Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš - vedoucí odboru 
investičního. 
 
 
Přijaté usnesení: 260/2019 - RM schvaluje vyčlenění částky 200.000 Kč z ORG 1006000000 

drobných investic na výměnu kotlů v Dělnickém domě. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění - pozastavení 
plnění SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době je uzavřená smlouva o dílo č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4 
se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ 03493385 na projekt rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi, jehož součástí je atletická dráha 
a sektory pro atletiku a dešťová kanalizace, která řeší odvodnění sportovního areálu podél vlečky do 
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Lučního potoka. Tento projekt je součástí akce „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce“, na kterou 
jsme v prosinci roku 2018 žádali o dotaci na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen 
„MŠMT“). Při hodnocení záměru poskytovatelem dotace bylo sděleno, že nebude možné žádat 
o dotaci v původně předloženém rozsahu nákladů, zejména z důvodu, že část stavby je umístěna na 
soukromém pozemku, konkrétně jde o umístění trasy odvodnění lokalitou Vlečka do Lučního potoka. 
Dne 22. 5. 2019 tedy Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na 3. zasedání stažení žádosti o dotaci na 
MŠMT. Z těchto důvodů je nutné přerušit práce na výše zmíněném projektu a najít jiné řešení 
odvodnění sportovního areálu, abychom mohli znovu žádat o dotaci v nejbližším možném termínu. 
Nyní je objednána studie proveditelnosti nakládání s dešťovými vodami a připravuje se jednání 
s BVaK, ze kterého by mělo vzejít nové řešení dešťové kanalizace. 
 
Předmětem SOD č. 2017/D/0110 ve znění Dodatku č. 3 bylo mimo jiné, dle čl. 4.2.3, odevzdání 
projektové dokumentace odvodnění pro vydání stavebního povolení v celkové hodnotě 170.000 Kč 
bez DPH (tj. 205.700 Kč vč. DPH). V průběhu prací na této části projektu bylo rozhodnuto o zastavení 
prací na projektu. Doposud však byly na projektu odvedeny práce v podobě geodetického doměření 
stávající zeleně na tělese vlečky a doměření polohopisu u fotbalového hřiště, odevzdané výkresy 
(situace, podélné profily, příčné řezy), konzultace řešení s ohledem na budoucí výstavbu, účast na 
jednáních v celkové výši 65.000 Kč bez DPH, tj. 78.650 Kč vč. DPH (cena byla dohodnuta po 
předložení rozpracované části). 
 
OI žádá Radu města Kuřimi o schválení přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších 
Dodatků č. 1 až 4 na část projektu „Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi - dešťová kanalizace“ 
do doby schválení nového řešení odvodnění sportovního areálu a zároveň o schválení vyplacení 
odměny ve výši 78.650 Kč vč. DPH za odevzdání části rozpracovaného díla. 
 
Přijaté usnesení: 261/2019 - RM schvaluje přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění 

pozdějších Dodatků č. 1 až 4 na část projektu „Rekonstrukce atletického stadionu 
v Kuřimi - dešťová kanalizace“ do doby schválení nového řešení odvodnění 
sportovního areálu a schvaluje vyplacení odměny ve výši 78.650 Kč vč. DPH za 
odevzdání části rozpracovaného díla. 

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

9. Park Havlíčkova - plotové dílce Prefa Brno 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Park Havlíčkova - plotové dílce Prefa Brno“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-010 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s realizací nového parku na ul. Havlíčkova a posunem skladovacího dvora 
sousedícího se Sběrným dvorem na ul. Havlíčkova. 
V předchozí etapě v 04/2019 byla realizována část oplocení skladovacího dvora přímo sousedící 
s novým areálem parku, kde byl použit systém skládaného betonového plotu DEKOR (reliéf prkno, 
odstín béžová) firmy Prefa Brno. 
 
Na základě kladných ohlasů veřejnosti na reliéfní barvený betonový plot a příznivou pořizovací cenu, 
která plyne z cenového porovnání nákladů betonového oplocení (123.933 Kč) a plechové ohrady 
s podezdívkou (136.680 Kč), navrhuje OI dokončit oplocení skladovacího dvora ve shodném systému. 
 
Akce bude financovaná z ORG 1391 „Park Havlíčkova, projekt a stavba“. 
 
Přílohy: A – cenová nabídka 
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Přijaté usnesení: 262/2019 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S4/2018/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru zhotovitele na akci 
„Park Havlíčkova - plotové dílce Prefa Brno“ a schvaluje uzavření smluvního 
vztahu se společností Prefa Brno, Kulkova 4231/10, 615 00 Brno, IČ 46901078 za 
cenu 66.932,70 Kč bez DPH, tj. 80.989 Kč s DPH, ve věci pořízení materiálu 
skládaného betonového plotu. 

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

10. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 12 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova 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. 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. 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. 
 
V rámci dodatku č. 8, který rada města schválila dne 14. 11. 2018, došlo v souvislosti s rozšířením 
předmětu díla v dodatcích č. 6 a 7, k dalšímu posunutí termínu plnění o 66 dnů, tj. do 24. 2. 2019 
a v rámci dodatku č. 9, který rada města schválila dne 8. 2. 2019, došlo k posunutí termínu plnění o 57 
dnů, tj. do 22. 4. 2019. Dne 22. 3. 2019 byl schválen dodatek č. 10 s celkovou cenou po změnách 
129.400.785,55 Kč bez DPH a dne 18. 4. 2019 dodatek č. 11 s celkovou cenou po změnách 
131.382.571,10 Kč bez DPH. V tomto dodatku došlo i k dalšímu prodloužení termínu plnění o 45 dnů, 
tj. do 6. 6. 2019. 
 
OI předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 12 smlouvy o dílo, jehož předmětem je 
provedení změnových prací, nutných pro řádné dokončení a zkolaudování díla a s tím i spojené 
navýšení ceny díla. 
 
Specifikace a odůvodnění změn: 
 
Změna č. 040 
V důsledku osazení nosných ocelových HEB profilů markýzy nad vstupem do nižší úrovně oproti 
projektové dokumentaci, které bylo způsobeno nerovností navazujících stávajících železobetonových 
konstrukcí, došlo ke snížení výšky mezi zdrojem světla (LED páskem) a prosvětlovanou plochou 
(plexisklem). Při následném odsouhlasování výrobní dokumentace markýzy bylo v rámci provedení 
světelné zkoušky zjištěno, že projektem navržené osvětlení by bylo málo intenzivní a nebyla by 
dostatečně osvícena nástupní rampa u hlavního vstupu do budovy. Dodavatelem svítidel bylo 
navrženo přidání LED svítidel. Výše uvedená změna vyžaduje dále též úpravy v ocelové konstrukci 
markýzy včetně přidání plechu v čele markýzy pro lepší odraz světla. Současně bude provedeno 
i prosvětlení čelní strany markýzy s nápisem, které původní projekt neobsahoval. 
Vzhledem k tomu, že výsledný efekt prosvětlení je patrný až při zkoušce, kdy se konkrétní zvolený 
druh plexiskla s konkrétním svítidlem umístí do reálné polohy, jedná se o změnu nepředvídatelnou. 
Změna proto 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 
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zakázky. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 040, vyvolává 
zvýšení o 199.533,00 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 041 
Vzhledem k nutnosti snížení podhledu v důsledku odhalení skrytých konstrukcí, kdy bylo nutné spustit 
VZT potrubí pod tyto konstrukce, došlo ke snížení podchodné výšky pod potrubím, které zajišťuje 
přetlakové větrání chráněné únikové cesty v místnostech 0.32 a 0.16. Toto potrubí tak zasahuje do 
místností v nedostatečné výšce, a brání bezpečnému provozu a vstupu do prostor mateřského centra. 
Z výše uvedeného důvodu je proto nutné v obou místnostech provést posunutí izolované přepážky 
z líce do středu zdiva a ventilátor zapustit do zdiva. Vzhledem k tomu, že touto úpravou dojde 
k posunutí ventilátorů do požárního předělu, je nutné doplnit na VZT potrubí požární klapky ovládané 
UPS, provést novou kabeláž elektro, následnou opravu sádrokartonového stropu a do líce zdiva 
osadit krycí žaluzii, která zajistí servisní přístup k ventilátoru. 
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. 041, vyvolává 
zvýšení nákladů o 77.295,00 Kč bez DPH. 
 
Kromě výše uvedených změn zaslal zhotovitel dne 23. 5. 2019 žádost o uhrazení zvýšených 
vedlejších a ostatních rozpočtových nákladů stavby, které zhotoviteli vznikly z důvodu prodloužení 
doby výstavby. Přílohou žádosti je i položkový rozpočet s vyčíslením vícenákladů vzniklých zhotoviteli. 
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. Vyčíslené vedlejší a ostatní rozpočtové náklady stavby činí 452.582,30 Kč bez DPH. 
 
Výše uvedené změny nezpůsobí navýšení schváleného rozpočtu investiční akce pro rok 2019. 
 
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 

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 
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Č. 019 § 222 odst. 5 +11.532.772,77/0 11.532.772,77 11.532.772,77 

Č. 020 § 222 odst. 6 +85.592,57/-48.616,19 134.208,76 36.976,38 

Č. 022 § 222 odst. 6 +712.008,25/0 712.008,25 712.008,25 

Č. 023 § 222 odst. 4 +31.200,00/0 31.200,00 31.200,00 

Č. 024 § 222 odst. 5 +901.225,53/0 901.225,53 901.225,53 

Č. 025 § 222 odst. 5 +123.845,00/0 123.845,00 123.845,00 

Č. 026 § 222 odst. 4 +38.500,00/0 38.500,00 38.500,00 

Č. 027 § 222 odst. 4 +18.940,00/0 18.940,00 18.940,00 

Č. 028 § 222 odst. 5 +41.500,00/0 41.500,00 41.500,00 

Č. 029 § 222 odst. 6 +1.365.330,80/-144.143,40 1.509.474,20 1.221.187,40 

Č. 030 § 222 odst. 6 0/-297.558,30 297.558,30 -297.558,30 

Č. 031 § 222 odst. 4 +47.400,00/0 47.400,00 47.400,00 

Č. 032 § 222 odst. 4 +130.089,56/0 130.089,56 130.089,56 

Č. 033 § 222 odst. 5 +649.654,22/-213.437,21 863.091,43 436.217,01 

Č. 034 § 222 odst. 5 +547.907,57/0 547.907,57 547.907,57 

Č. 035 § 222 odst. 5 +66.116,52/0 66.116,52 66.116,52 

Č. 036 § 222 odst. 4 +43.659,00/0 43.659,00 43.659,00 

Č. 038 § 222 odst. 6 +69.547,80/0 69.547,80 69.547,80 

Č. 021 § 222 odst. 6 +2.815.943,03/-1.214.876,50 4.030.819,53 1.601.066,53 

Č. 037 § 222 odst. 6 +283.685,50/0 283.685,50 283.685,50 

Č. 039 § 222 odst. 5 +97.033,52/0 97.033,52 97.033,52 

Č. 040 § 222 odst. 6 +199.533,00/0 199.533,00 199.533,00 

Č. 041 § 222 odst. 6 +77.295,00/0 77.295,00 77.295,00 

 § 222 odst. 6 +452.582,30/0 452.582,30 452.582,30 

 
 
Porovnání dle 1/………………………………  45.221.001,90 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 26.222.391,20 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 
 
14.499.513,59 Kč < 14.507.222,11 Kč - splňuje 
Rekapitulace ceny díla: 
Cena bez DPH dle smlouvy o dílo a dodatku č. 11 131.382.571,10 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 12 smlouvy o dílo     729.410,30 Kč 
Celková cena bez DPH  132.111.981,40 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 12, 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. 12 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 Kuřimi 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. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 12 

B - změnové listy č. 40 + 41 
C - žádost PKS 
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Přijaté usnesení: 263/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 12 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 132.111.981,40 Kč 
bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 14:50 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 5. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 5. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Změna nájemní smlouvy k obecnímu bytu č. 828/1 
3 Společenství vlastníků domu č. p. 839 – 844 v ul. Bezručova čtvrť, Kuřim – žádost 

o souhlas s rekonstrukcí obecního bytu 
 3A - fotografie - pohled západní 
 3B - výkres - pohled západní - nový stav vč. nových vikýřů 
 3C - fotografie šikmé stěny v bytě 
4 Nebytový prostor č. 844/9 ul. Bezručova čtvrť – záměr 
5 Zahrádky Havlíčkova – žádosti o souhlas s oplocením 
 5A - situace 
6 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 

břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 
 6A - návrh kupní smlouvy 
 6B - situace 
 6C - situace 
 6D - návrh smlouvy 
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6/1 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 
břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 

6/2 Odkup nově vybudované prodloužené splaškové kanalizace v ulici Brněnská a věcná 
břemena ke kanalizační a vodovodní přípojce 

7 Vyčlenění částky z drobných investic na výměnu kotlů v dělnickém domě 
8 Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění - pozastavení plnění SOD 
9 Park Havlíčkova - plotové dílce Prefa Brno 
 9A - cenová nabídka 
10 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 12 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 10A - dodatek č. 12 
 10B - změnové listy č. 40 + 41 
 10C - žádost PKS 


