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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 23/2019 konané dne 24. 7. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu 
 
 
Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2019 

2 Hladíkovi – výpověď nájemní smlouvy v částečném rozsahu 

3 Lubomír Němeček, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 

4 Roman a Daniela Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

5 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 4 

6 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kuřim – smlouva o výpůjčce vývěsky 

7 Projekt společných nákupů energií pro rok 2020 

8 Stavební úpravy a nástavba stávajícího rodinného domu Podhoří č. p./č. o. 166/36, 
PSČ 664 34, Kuřim 

9 Platový postup ředitele ZŠ Jungmannova 

10 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

11 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání společenské akce 

12 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby – stavba ACTIVE 
HOTELU 

13 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 

14 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní 
řešení, Dodatek č. 1 k SOD 

15 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 
č. 1 – výkon TDI 

16 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 
č. 7 k SOD 

17 Oprava střechy MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 

18 Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 
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19 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 

19/1 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 

20 Dodatek č. 1 - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

21 Městský stadion Kuřim – rekonstrukce – odvodnění areálu – projekt – dodatek č. 5 

22 SKCK – odlišný postup na zadání dodávky a instalace systému generálního klíče  

23 Analýza vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi 

24 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 320/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 

2019. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

2. Hladíkovi – výpověď nájemní smlouvy v částečném rozsahu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 4. 3. 2004 s Jaroslavem Hladíkem, nar. xxxxxx, Zdeňkou Hladíkovou nar. 
xxxx a Bc. Jaromírem Hladíkem, nar. xxxx, všichni trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, nájemní 
smlouvu č. 45/2004 na dobu neurčitou, jejímž předmětem je pronájem části nemovitosti - pozemku 
parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim o výměře 80 m

2
. Nájemné bylo stanoveno částkou 2 Kč/m

2
/rok, je 

valorizováno vždy po roce, ve kterém součet inflačních koeficientů za předcházející léta přesáhne 5%. 
Na rok 2019 činila výše nájemného 203 Kč. Jedná se o pozemek, který nájemci využívají k rozšíření 
své zahrady za RD. 
 
Dne 28. 6. 2019 se dostavila na MěÚ MUDr. Jarošová, majitelka sousedního RD, který přiléhá 
k pronajímanému městskému pozemku parc. č. 486/2 v k. ú. Kuřim a požádala o pomoc při řešení 
situace, kdy potřebuje zajistit přístup k boční zdi svého domu č. p. 552 ul. Nerudova, který je součástí 
pozemku p. č. 491/1 k. ú. Kuřim (dále jen „RD“), a to za účelem realizace sanace jeho základů a zdiva 
včetně provedení souvisejících oprav. Dle jejího vyjádření došlo v posledních týdnech k technickému 
zhoršení stavu její nemovitosti (prasklé zdivo) a potížím se statikou domu. Jako jednu z příčin uvedla 
MUDr. Jarošová opakovanou výsadbu a související intenzivní zavlažování zemědělských plodin 
vysazovaných téměř na hranici pozemků parc. č. 486/2 a 491/1 oba k. ú. Kuřim, konkrétně ve 
vzdálenosti cca 15 cm od nosné zdi jejího RD. Vzhledem k nutnosti předcházení dalším škodám na 
RD bude dle vyjádření vlastníka v nejbližší době započato s komplexní opravou nemovitosti. 
 
Na základě výše uvedeného doručil dne 30. 6. 2019 OMP výpověď nájemní smlouvy s Hladíkovými 
v částečném rozsahu (23 m

2
). Výpovědní lhůta činí 1 měsíc a počala běžet prvním dnem 

následujícího měsíce ode dne doručení výpovědi druhé smluvní straně tedy dne 1. 7. 2019. Vzhledem 
k potřebě zajistit běh výpovědní lhůty překročila vedoucí OMP své pravomoci, svěřené na základě 
usnesení RM č.695/2003 ze dne 26. 11. 2003 ve znění: RM svěřuje dle § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb. v platném znění rozhodování o uzavírání a ukončování nájemních smluv na 
zahrádky dohodou do kompetence odboru majetkoprávního. Vyhrazuje si řešit sporné případy, 
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žádosti více zájemců, ukončení nájemní smlouvy ze strany pronajímatele, odvolání vůči rozhodnutí 
OMP apod. 
 
Dále OMP žádá RM o zvážení dalšího nakládání s pozemkem města - oplocení pronajatého pozemku 
je v havarijním stavu a zbytek parcely je zaplevelen. Současná výše nájemného činí 2 Kč/m2. Za 
situace, kdy je vypovězena část nájmu podél zdi RD ve vlastnictví MUDr. Jarošové, bude podél jejího 
domu opět obecní pozemek. Vzhledem ke skutečnosti, že si rodina Hladíkových odmítla pronajatý 
pozemek odkoupit a tento si doposud pronajímala za 203 Kč ročně, dává OMP ke zvážení, zda zvýšit 
nájemné (25 Kč/m2 - předzahrádky Podlesí) nebo zbytek nájmu vypovědět a pozemek ponechat jako 
veřejné prostranství. 
 
Přílohy: A - situace 

B - fotodokumentace 
C - fotodokumentace 
D - fotodokumentace 
E – fotodokumentace 

 
Přijaté usnesení: 321/2019 - RM bere na vědomí částečnou výpověď nájemní smlouvy č. 45/2004 

uzavřené na dobu neurčitou, jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. 
č. 486/2 v k. ú. Kuřim, o výměře 80 m². Vypovídaná výměra činí 23 m

2
. 

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

3. Lubomír Němeček, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Lubomír Němeček, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim byl do 13. 4. 2019 nájemcem 
obecního bytu č. 947/28 (1+kk), umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova, který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Pan Němeček 
o prodloužení nájemní smlouvy nepožádal. 
Pan Němeček se dne 3. 7. 2019 po výzvě OMP dostavil na městský úřad a požádal o uzavření 
nájemní smlouvy k uvedenému bytu. 
Vzhledem k tomu, že panu Němečkovi skončila nájemní smlouva dne 13. 4. 2019 a nebyla 
prodloužena, lze na byt nahlížet jako na byt užívaný bez právního důvodu a další úkony ve věci 
přidělení tohoto bytu se řídí Pravidly města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Rada města však může v souladu s čl. 9 odst. 1) pravidel rozhodnout o „využití bytu jinak, než stanoví 
tato pravidla“, a to způsobem, že přidělí byt zpět panu Lubomíru Němečkovi, trvale bytem Wolkerova 
947, 664 34 Kuřim a následně schválí uzavření nájemní smlouvy. 
OMP s uvedeným postupem souhlasí. Pan Němeček plní své povinnosti vyplývající z nájemní 
smlouvy řádně a včas a není dlužníkem města. 
 
Přijaté usnesení: 322/2019 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 947/28, 1+kk, umístěného ve II. NP 

bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku p. č. 1418/1, 
vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, panu Lubomíru Němečkovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu 
určitou do 31. 7. 2020 s možností prolongace za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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4. Roman a Daniela Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Roman a Daniela Štěpánkovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 1123/8, 2+1, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 
1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31. 5. 2020. 
Dne 17. 7. 2019 požádali manželé Štěpánkovi z důvodu odstěhování o ukončení nájemní smlouvy 
dohodou ke dni 31. 7. 2019. 
 
RM na své schůzi dne 29. 5. 2019 přijala toto 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. 
 
Vzhledem k tomu, že byt č. 844/7 v ul. Bezručova čtvrť bude v době rekonstrukce neobyvatelný, 
nabídne OMP nájemcům tohoto bytu možnost ubytování v uvolněném bytě č. 1123/8. Následně 
nabídne OMP volný byt č. 1123/8 stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně za jimi užívaný byt 
dle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přijaté usnesení: 323/2019 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Romanem 

a Danielou Štěpánkovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 1123/8, 2+1, umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku p. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 7. 2019. 

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

5. Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – 
dodatek č. 4 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem „Plaveckého areálu v Kuřimi“ vybudovaného na pozemcích parc. č. 2980/2, 
parc. č. 2980/1, parc. č. 2976/3, vč. zrekonstruované budovy č. p. 1082 na ul. Sportovní na pozemku 
parc. č. 2980/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. K výše uvedeným nemovitým věcem je uzavřena Smlouva 
o pachtu č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017. Předmětem pachtu je i pacht movitých věcí (inventáře) 
specifikovaných v Příloze č. 2 smlouvy o pachtu. 
Do inventáře plaveckého areálu jsou v průběhu roku pořizovány nové movité věci, některé movité věci 
jsou naopak vyřazovány. Příloha č. 2 se tedy stále mění. Pro aktualizaci Přílohy č. 2 je nutné uzavřít 
vždy dodatek ke smlouvě o pachtu.  
OMP předkládá radě města ke schválení Dodatek č. 4, kterým se změní Příloha č. 2. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 

B - příloha č. 2 k 30. 6. 2019 
 
Přijaté usnesení: 324/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30. 4. 2017, ve znění Dodatků č. 1 - 3, kterým se mění 
Příloha č. 2 - soupis movitých věcí (inventář). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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6. SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kuřim – smlouva 
o výpůjčce vývěsky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Kuřim požádal OMP o výpůjčku vývěsky na ul. Školní v Kuřimi. 
Vývěska č. 4 je nyní nevyužitá. OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce na 5 let. 
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce 
 
Přijaté usnesení: 325/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem bude 

výpůjčka vývěsky č. 4 v ul. Školní v Kuřimi, se SH ČMS - Sborem dobrovolných 
hasičů Kuřim, se sídlem Zahradní 236, 664 34 Kuřim, IČ 65265696, na dobu 
určitou 5 let. 

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

7. Projekt společných nákupů energií pro rok 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s., se sídlem Mendlovo náměstí 157/1, Staré Brno, 603 00 Brno, 
IČ 01707060 (dále jen“ OSI“) zaslal městu Kuřim návrh Smlouvy o spolupráci (vizte přílohu), jejímž 
předmětem je úprava vzájemných práv a povinností obce Blatnička a města Kuřimi v souvislosti 
s centralizovaným zadáním veřejné zakázky s názvem „Společný nákup silové elektřiny anebo 
zemního plynu pro rok 2020 na Českomoravské komoditní burze Kladno“, dále jen „projekt“. 
OSI požádal o schválení uzavření Smlouvy o spolupráci do 1. 8. 2019. 
Centrálním zadavatelem je opět jako v minulých letech obec Blatnička, která za podpory OSI realizuje 
výběr dodavatele energií na burze prostřednictvím dohodce. 
Mezi OSI a obcí Blatnička je uzavřeno memorandum, jehož účelem je rámcová úprava vzájemných 
vztahů při spolupráci a rozvoji vzájemné spolupráce v rámci realizaci projektu. 
Přílohu č. 1 Smlouvy o spolupráci tvoří seznam dalších subjektů - sdružených zadavatelů, které s obcí 
Blatnička rovněž uzavřeli či uzavřou smlouvu o spolupráci (zejména obce/města a jejich podřízené 
organizace a instituce vykonávajícími veřejnou správu a jejich podřízené organizace, kteří rovněž 
uzavřeli či uzavřou smlouvu o spolupráci). 
Obci Blatnička náleží odměna za její činnost dle Smlouvy o spolupráci v celkové výši 1.000 Kč plus 
případná zákonná DPH. 
Dále každý ze sdružených zadavatelů ponese poměrnou část nákladů spojených s realizací projektu, 
kterými jsou odměna dohodci a poplatky dle poplatkového řádu burzy za uzavřený burzovní obchod 
na příslušném burzovním shromáždění, tyto náklady pro město Kuřim představovaly v loňském roce 
částku 19.751 Kč. 
 
Vítěznými dodavateli se pro rok 2019 (stejně jako pro rok 2018) staly společnosti CENTROPOL 
ENERGY, a.s. (elektřina) a Pražská plynárenská, a.s. (plyn). 
 
Dalšími subjekty provázanými na město Kuřim, které budou společně s ním v případě přijetí usnesení 
energie nakupovat, jsou: 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim 
REGO s.r.o. 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 
Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 
Společenské a kulturní centrum Kuřim, příspěvková organizace. 
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Přílohy: A - návrh Smlouvy o spolupráci 
B - seznam zájemců 
C - seznam odběratelů 
D - zpracování osobních údajů 

 
Přijaté usnesení: 326/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička, se 

sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička, IČ 00488518, ve věci "Společného nákupu 
silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2020 na Českomoravské komoditní 
burze Kladno" spolu s dalšími subjekty. 

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

8. Stavební úpravy a nástavba stávajícího rodinného domu Podhoří 
č. p./č. o. 166/36, PSČ 664 34, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost o vyjádření pro stavební úpravy 
a nástavbu stávajícího rodinného domu manželů Prokopcových, xxxxxxxxxxxx, Kuřim dle projektové 
dokumentace vypracované Ing. arch. Liborem Procházkou (vizte příloha). 
 
Přílohy: A – pohledy, řezy 

B – pohledy, řezy 
 
Přijaté usnesení: 327/2019 - RM schvaluje stavební úpravy a nástavbu stávajícího rodinného domu 

manželů Prokopcových, xxxxxxxxxxxxx, Kuřim tak, jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 

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

9. Platový postup ředitele ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Od 1. 8. 2019 má ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Richard Mach zákonný platový postup do nejvyššího platového stupně dle počtu 
odpracovaných let započitatelné praxe (platový výměr vizte příloha A). 
Ke změně dochází pouze ve výši základního platu dle platné stupnice platových tarifů, procentuelní 
hodnota příplatku za vedení a osobního příplatku zůstává stejná (zaokrouhluje se na celé 
desetikoruny nahoru). 
 
Příplatek za vedení a osobní příplatek se vypočítávají z nejvyššího platového stupně platové třídy, ve 
které jsou ředitelé zařazeni. Plat se zaokrouhluje na celé koruny nahoru. 
 
Přílohy: A - platový výměr 
 
Přijaté usnesení: 328/2019 - RM bere na vědomí zvýšení platového stupně ředitele Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richarda Macha od 1. 8. 2019 dle přílohy. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:50 hod S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
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10. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Z důvodu špatného technického stavu kotelny a střechy v budově mateřské školy na ulici 
Jungmannova 885/26, která je odloučeným pracovištěm Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres 
Brno-venkov, příspěvkové organizace, požádala ředitelka mateřské školy Mgr. Lenka Slámová, dle 
§ 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, 
o souhlas s čerpáním prostředků fondu investic v celkové výši 2.550.000 Kč na financování výše 
zmíněných investičních akcí (žádost vizte příloha A). 
Technologické vybavení kotelny je zastaralé a v případě poruchy neopravitelné. 
Stejně tak střecha budovy, dle znaleckého posudku odborné firmy Dekprojekt s.r.o., vykazuje 
konstrukční vady a dostatečně neplní hydroizolační funkci. 
Rozsah výše zmíněných oprav je vymezen projektovou dokumentací, která je k nahlédnutí na odboru 
investičním u Ing. Havlové. 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 6. 2019 je 6.374.589,57 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 
Přijaté usnesení: 329/2019 - 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 ve výši 2.550.000 Kč za účelem 
financování investičních akcí v budově na ulici Jungmannova 885/26 dle žádosti. 

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

11. Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání 
společenské akce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 11. 7. 2019 byla doručena žádost pana Zoltána Landori, bytem xxxxxxxx, 664 23 Čebín, ve které 
žádá o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání společenské akce "26. československý potlach", 
který se uskuteční 6. - 8. 9. 2019 v obci Čebín. 
Finanční příspěvek by použili na úhradu nákladů na zakoupení elektronického invalidního vozíku pro 
zdravotně handicapovaného trampa. 
Pan Zoltán žádá o poskytnutí příspěvku ve výši 10.000 Kč. 
 
Přílohy: A – žádost 
 
Přijaté usnesení: 330/2019 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s panem Zoltánem Landori, 

bytem xxxxxxxxxxxx, 664 23 Čebín na poskytnutí finančního příspěvku ve výši 
5.000 Kč na podporu 26. česko-slovenského potlachu konaného dne 6. - 8. 9. 
2019 v Čebíně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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12. Sport Hotel Kuřim s.r.o. – smlouva o umístění a provedení 
stavby – stavba ACTIVE HOTELU 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Sport Hotel Kuřim s.r.o., Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, zastoupená jednatelem Marianem 
Michlíčkem, IČ 04776046 požádala o uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby na částech 
pozemku pozemků p. č. 2676/3; 2980/1; 2977/6; 2983/1; 2977/1; 2976/1; 2976/11; 2976/20; k. ú. 
Kuřim, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi. 
 
Na pozemcích hodlá realizovat tyto stavby: 
 
A) Chodník kolem objektu - dotčené pozemky: p. č. 2676/3; 2980/1; 2977/6; 2983/1; 2977/1. 

 
B) Zelený val s opěrnými zdmi - dotčené pozemky: p. č.  2976/1, 2976/3. 

 
C) Únikový východ na atletický stadion -   dotčený pozemek: p. č.  2976/11. 

 
D) Schodiště na atletický stadion - dotčené pozemky: p. č. 2976/11; 2976/20; 2977/1 

 
vše k. ú. Kuřim, vizte př. A. 
 
Projektovou dokumentaci pro stavbu hotelu vyhotovila společnost knesl kynčl architekti s.r.o., č. 00288 
30 z 08/2018. 
 
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek. 
 
Výše uvedené stavby bude stavebník realizovat na své náklady s tím, že po jejich vybudování bude 
nutno realizovat jejich majetkoprávní vypořádání, které je navrženo takto: 
 

A. Chodník kolem objektu nabídne stavebník do 30 dnů od kolaudace tohoto chodníku (vydání 
kolaudačního souhlasu případně nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) ke koupi 
vlastníku pozemků za cenu 100 Kč/stavba. Nabytí stavby chodníku do majetku města Kuřimi 
podléhá schválení Rady města Kuřimi. Technickou a zimní údržbu chodníku se v nabídce 
zaváže stavebník realizovat na své náklady. Tato údržba bude realizována na základě 
samostatné smlouvy, kterou se smluvní strany zavazují v tomto smyslu uzavřít současně 
s kupní smlouvou. 

 
B.  Zelený val s opěrnými zdmi předá stavebník do 30 dnů od kolaudace ACTIVE HOTELU 

(vydání kolaudačního souhlasu případně nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) 
bezúplatně technickému zástupci města Kuřimi, a to na základě předávacího protokolu.  
Údržbu zeleného valu s opěrnými zdmi se zavazuje stavebník realizovat na své náklady, a to 
na základě samostatné smlouvy, kterou se smluvní strany zavazují v tomto smyslu uzavřít 
současně s podpisem předávacího protokolu. 

 
C.  Únikový východ na atletický stadion předá stavebník do 30 dnů od kolaudace ACTIVE 

HOTELU (vydání kolaudačního souhlasu případně nabytí právní moci kolaudačního 
rozhodnutí) bezúplatně technickému zástupci města Kuřimi, a to na základě předávacího 
protokolu.  
Technickou a zimní údržbu únikového východu se zavazuje stavebník realizovat na své 
náklady, a to na základě samostatné smlouvy, kterou se smluvní strany zavazují v tomto 
smyslu uzavřít současně s podpisem předávacího protokolu. 

 
D. Schodiště na atletický stadion předá stavebník do 30 dnů od kolaudace ACTIVE HOTELU 

(vydání kolaudačního souhlasu případně po nabytí právní moci kolaudačního rozhodnutí) 
bezúplatně technickému zástupci města Kuřimi, a to na základě předávacího protokolu. 
Technickou a zimní údržbu schodiště bude zajišťovat město Kuřim na své náklady. 
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Přílohy: A - situace 
B – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 331/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provedení staveb na 

částech pozemku pozemků p. č. 2676/3; 2980/1; 2977/6; 2983/1; 2977/1; 2976/1; 
2976/11; 2976/20; k. ú. Kuřim dle přílohy se společností Sport Hotel Kuřim s.r.o., 
Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, zastoupené jednatelem Marianem Michlíčkem, 
IČ 04776046. 

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

13. Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 2 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 
 
Odbor investiční předkládá radě města dodatek č. 2 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064, který upravuje 
změny rozsahu díla a cenu díla. Změny v projektové dokumentaci a rozpočtu stavby jsou popsány ve 
změnových listech. Akce je financována z ORG 1380 000 000. 
 
Změnový list č. 04     +30.250,25 Kč 
Změnový list č. 05    -136.221,15 Kč 
Změnový list č. 06    -138.985,34 Kč 
Dodatek č. 2 SoD bez DPH   -244.956,24 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo MATYÁŠ 

B - změnové listy 
 
Přijaté usnesení: 332/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 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 snížení ceny díla o částku 244.956,24 Kč bez DPH 
(tj. 296.397,05 Kč s DPH). 

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

14. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa – dopravní řešení, Dodatek č. 1 k SOD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI o schválení Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2019/D/0027. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají ve: 
 
- výměně dna šachty včetně nápojného bodu - ZL č. 1................................... 18.221,75 Kč bez DPH 
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Projektová dokumentace předpokládala, že napojení nové kanalizace na koncovou šachtu stávající 
kanalizace bude provedeno navrtávkou do betonového dna šachty. Ve skutečnosti je koncová šachta 
stávající kanalizace plastová, navíc se dnem zatáčejícím o 90°. Bylo nutné provést vícepráce 
spočívající v odkopání koncové revizní šachty a výměně jejího dna za dno s průběžnou kynetou 
a odbočkou, nebylo nutné provádět navrtávku. 
Související méněpráce ........................................................................................ -4.125,02 Kč bez DPH 
 
- čerpání vody při výkopu retenční nádrže - ZL č. 2 .......................................... 3.075,00 Kč bez DPH 
Při výkopu jámy pro retenční nádrž se ve výkopu objevovala spodní voda. Provádění čerpání vody 
bylo pro pokračování výstavby nezbytné, tyto položky však nebyly v soupisu prací zadávací 
dokumentace obsaženy. Položky pro čerpání spodní vody jsou změnovým listem doplněny do soupisu 
prací. 
 
- výměně podloží při výstavbě dešťové kanalizace  - ZL č. 3 ........................ 136.635,28 Kč bez DPH 
Po zahájení zemních prací bylo zjištěno, že výkopek nelze použít pro zpětný zásyp, jak předpokládala 
projektová dokumentace - jedná se o jílovitou zeminu klasifikovanou ČSN jako nevhodnou. Změnovým 
listem jsou do soupisu prací doplněny položky pro odvoz a uložení výkopku na skládku a dovoz 
zeminy vhodné do zásypu rýh pod komunikací. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 1 
Cena víceprací bez DPH  ................................ 157.932,03 Kč 
DPH  .................................................................. 33.165,73 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ................................. 191.097,76 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 1 
Cena méněprací bez DPH  ................................ - 4.125,02 Kč 
DPH  ..................................................................... - 866,25 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ................................. - 4.991,27 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 1  
Cena celkem Dodatek č. 1 bez DPH  .............. 153.807,01 Kč 
DPH  .................................................................. 32.299,47 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 1 vč. DPH  ............. 186.106,48 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby SOD 2019/D/0027 
Cena kmenová smlouva bez DPH ............... 6.431.760,00 Kč 
Navýšení Dodatek č. 1 bez DPH ..................... 153.807,01 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ................. 6.585.567,01 Kč 
DPH  ............................................................. 1.382.969,07 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  ................ 7.968.536,08 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 153.807,01 Kč bez DPH, 
tj. 186.106,48 Kč vč. DPH. 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0027. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B – změnový list 
 
Přijaté usnesení: 333/2019 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0027 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa - dopravní řešení“ 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 186.106,48 Kč vč. DPH 
z důvodu dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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15. „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon TDI 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době zajišťuje Ing. Pavel Šudák výkon technického dozoru investora (dále jen “TDI“) na 
stavbě „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, s termínem 
ukončení výkonu TDI vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Dle 
smlouvy o dílo č. 2018/D/0042, článku 5 Cena předmětu plnění a platební podmínky, odstavce 5.1, je 
stanovena cena za výkon TDI části A) stavební řešení objektu ve výši 272.727 Kč bez DPH. Tato cena 
je stanovena, dle článku 4 Doba a místo plnění, odstavce 4.1, za předpokládanou lhůtu 14 měsíců 
(05/2018 - 06/2019). Vzhledem k navýšení objemů stavebních prací a prodloužení termínu dokončení 
stavby do 30. 08. 2019 je potřeba zohlednit v ceně za výkon TDI navýšení lhůty o 2 měsíce a s tím 
související navýšení ceny o 38.960 Kč bez DPH (tj. 47.141,60 Kč vč. DPH). 
 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2018/D/0042, 
jehož předmětem je navýšení ceny za výkon technického dozoru investora. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 334/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0042 

na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
III. etapa“ s vykonavatelem technického dozoru investora Ing. Pavlem Šudákem, 
xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487, který spočívá v navýšení ceny za 
výkon technického dozoru ve výši 47.141,60 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu. 

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

16. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, Dodatek č. 7 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. 7 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. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- doplnění chybějících položek ve výdejním prostoru - ZL č. 61 ........................ 45.031,13 Kč bez DPH 
Soupis prací neobsahuje položky pro demontáž konstrukcí stávajícího výdejního okna v m. č. 1.12 - 
kuchyň a pro konstrukce, do kterých je uložen výrobek T16 - nové výdejní okno (podezdívku, věnec 
a horní SDK konstrukci). Rovněž byly doplněny položky pro výměnu světel v m. č. 1.12 - část bývalá 
kancelář vedoucí. Z důvodu vyspádování podlah v nové části kuchyně v m. č. 1.10 a 1.11 k novým 
vpustem a z důvodu uložení odpadů těchto vpustí do konstrukčních vrstev podlah byla v m. č. 1.10 
provedena skladba podlahy P1c místo P4 - stávající konstrukce byly vybourány kompletně a po 
osazení vpustí a odpadů provedeny nově. 
 
- provedení drenážní fólie, kačírku a kačírkové lišty - ZL č. 62 .......................... 28.939,42 Kč bez DPH 
Investor rozhodl o zakrytí hydroizolační fólie střechy kamenivem i ve skladbách S3 a S4 - střecha nad 
přístupovou chodbou. Z důvodu vyústění několika svodů ze stávajících sousedních střech na tuto 
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novou střechu a zajištění plynulého odtoku vody ze střechy bude pod kamenivo navíc vložena 
drenážní fólie. Na střechách se skladbami S6 počítá investor do budoucna s realizací zelených střech 
- vrstva kameniva tedy nebude na těchto střechách provedena. 
Na střechách se skladbami S6 počítá investor do budoucna s realizací zelených střech - vrstva 
kameniva tedy nebude na těchto střechách provedena. ..................................... -15.343,38 Kč bez DPH 
 
- upřesnění kabelu YY 2 1x240 včetně zemních prací - ZL č. 63 ...................... 25.359,04 Kč bez DPH 
Délka a trasa přívodního kabelu NN byla dle požadavku PD upřesněna až po odkrytí některých 
stávajících konstrukcí podhledů 1. PP. Soupis prací byl doplněn o zemní práce pro uložení kabelu 
a skutečné výměry kabelu. 
 
- změně jištění v rozvaděči ER - ZL č. 64 ........................................................... 18.755,00 Kč bez DPH 
PD předpokládá osazení nového jističe v hlavním rozvaděči o hodnotě 300 A. Z důvodu zdržení 
výstavby trafostanice ze strany společnosti E.ON bude do doby jejího dokončení umožněno ze strany 
E.ON osazení jističe max 225 A. Již osazené jističe 300 A bude nutné zdemontovat a dočasně osadit 
jističe 225 A. 
 
- opravách olejových nátěrů stěn - ZL č. 65 ....................................................... 11.125,00 Kč bez DPH 
PD ani soupis prací neobsahuje položky pro obnovu olejových nátěrů soklů v místech např. bourání 
nových otvorů a zazdívek. Byly tedy doplněny položky pro broušení a obnovu poškozených částí 
soklu. 
 
- provedení únikového schodiště s dveřmi - ZL č. 66 ....................................... 474.276,11 Kč bez DPH 
PD předpokládá druhou únikovou požární cestu z rozšířené jídelny přes kancelář vedoucí provozu m. 
č. 1.13 a kuchyň m. č. 1.12. Toto projektované uspořádání neumožňuje zamezit přístupu cizích osob 
a žáků školy do prostor kuchyně a neumožňuje zajistit dodržení hmotné zodpovědnosti pro pracovníky 
kuchyně. Toto řešení je provozně nepřípustné. Projektant navrhl náhradní řešení spočívající 
v doplnění venkovního požárního únikového schodiště na bok budovy. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -19.125,98 Kč bez DPH 
 
- provedení omyvatelného nátěru stěn - ZL č. 67 ............................................... 19.770,63 Kč bez DPH 
Soupis prací obsahuje položky pro malby, které nereflektují požadavek PD na omyvatelnost maleb. 
K zajištění omyvatelnosti dle požadavku PD byl soupis prací doplněn o omyvatelný sokl po obvodu 
celé jídelny. 
 
- výměně zámkové dlažby a podkladu před areálem školy - ZL č. 68 ............... 98.989,27 Kč bez DPH 
Po dokončení stavby bude nutné provést obnovu stávajícího chodníku včetně sanace konstrukčních 
vrstev. Z důvodu vizuálního sjednocení ploch užívaných školou bude nová dlažba chodníku 
provedena ze stejné dlažby, jako plochy školy. 
 
- zpřesnění výměr základových konstrukcí a bednění - ZL č. 69 ..................... 159.017,22 Kč bez DPH 
Výměry základových konstrukcí z betonu uvedené v soupisu prací neodpovídají výměrám spočítaným 
dle PD. Do soupisu prací byly tedy doplněny chybějící výměry základových betonů a s nimi související 
bednění a mazanina z betonu prostého. 
 
- úpravě prostupů střechou pro VZT - ZL č. 70 .................................................. 61.874,36 Kč bez DPH 
Pro vyústění zařízení VZT nad střechu bylo zvoleno jednodušší řešení bez instalačních šachet, které 
navíc zmenší rozsah zásahu do konstrukčních vrstev stávajících střech. Vyústění zařízení VZT bude 
jednotlivě opatřeno tepelnou izolací a oplechováním. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -72.360,31 Kč bez DPH 
 
- provedení přeložky kabelů slaboproudu - ZL č. 71 .......................................... 57.629,40 Kč bez DPH 
Trasy některých optických kabelů po jejich vytyčení a nasondování kolidují s konstrukcemi oplocení 
a venkovních schodišť. Dále byly odkryty kabely, které nebyly obsaženy v PD a které také procházejí 
přes základy oplocení. Aby bylo možné provést oplocení a venkovní schodiště dle PD bylo se správci 
sítí rozhodnuto o přeložce kabelů mimo areál vymezený oplocením školy. 
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- provedení přeložky kabelu veřejného osvětlení - ZL č. 72 ............................... 47.620,41 Kč bez DPH 
Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky pro přeložku kabelu VO, dle PD - výkres situace. 
 
- záměně skladby podlahy v závětří - ZL č. 73 ................................................. 138.292,71 Kč bez DPH 
Projektant provedl revizi části PD - závětří m. č. 1.01 a navrhl novou skladbu podlahy. Při zachování 
stávajících skladeb P9 by hrozilo zatékání do konstrukce. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -13.882,44 Kč bez DPH 
 
- ztížení výkopů, rozebrání obrubníků - ZL č. 74 ................................................ 19.938,30 Kč bez DPH 
Do soupisu prací byly doplněny chybějící položky pro bourání obrubníků a odvodňovacích žlabů před 
hlavním vstupem do ZŠ. 
 
- doplnění revizních dvířek pro ZTI a UT, přechodových lišt podlah - ZL č. 75 .. 16.900,00 Kč bez DPH 
PD ani soupis prací neobsahují revizní dvířka nutná pro obsluhu uzavíracích ventilů ZTI, tyto byly 
doplněny. 
 
- provedení čistící zóny - ZL č. 76 ...................................................................... 15 200,00 Kč bez DPH 
V části za dveřmi v m. č. 0.19 PD nespecifikuje žádnou skladbu podlahy. Podlaha byla doplněna 
o čistící rohož stejnou, jako je ve zbytku místnosti. 
 
- pracích u venkovních schodů vedle VŠ2 - ZL č. 77 ........................................... 6.683,86 Kč bez DPH 
PD byla doplněna o venkovní vpust zajišťující odvodnění prostoru pod schody vedle VŠ2. V případě 
deště by mohlo dojít k zatékání pod dveřmi sklepa. Rovněž, při provádění schodiště, bylo nutné 
zdemontovat a poté obnovit zateplení soklu stávající budovy v části u dveří. 
 
- doplnění odtahu od vjezdu do mycího stroje - ZL č. 78 ..................................... 7.500,00 Kč bez DPH 
Po konzultaci s dodavatelem gastro vybavení bylo nad dveře mycího centra doplněno odvětrání. 
 
Cena víceprací Dodatek č. 7 
Cena víceprací bez DPH  ............................. 1.252.901,86 Kč 
DPH  ................................................................ 263.109,39 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  .............................. 1.516.011,25 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 7 
Cena méněprací bez DPH  ............................ - 120.712,11 Kč 
DPH  ................................................................ - 25.349,54 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................. - 146.061,65 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 7  
Cena celkem Dodatek č. 7 bez DPH  ........... 1.132.189,75 Kč 
DPH  ................................................................ 237.759,85 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 7 vč. DPH  .......... 1.369.949,60 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 
Navýšení Dodatek č. 6 bez DPH ..................... 958.588,03 Kč 
Navýšení Dodatek č. 7 bez DPH .................. 1.132.189,75 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 43.404.885,74 Kč 
DPH  ............................................................. 9.115.026,01 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 52.519.911,75 Kč 
 



 
 

 

14 

Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 1.369.949,60 Kč vč. DPH a zároveň 
dojde k prodloužení termínu plnění SOD č. 2018/D/0028. Termín dokončení díla je nově stanoven na 
30. 8. 2019 z důvodu dlouhé dodací lhůty ocelového únikového schodiště. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi souhlasit s uzavřením Dodatku č. 7 ke Smlouvě o dílo 
č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 7 

B – změnový list 
C - časový a finanční harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 335/2019 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 7 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 1.369 949,60 Kč vč. DPH a prodloužení termínu 
dokončení díla do 26. 8. 2019 z důvodu dle zápisu. 

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

17. Oprava střechy MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Oprava střechy MŠ Jugmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 4/2019 (IV-OI-2019-015) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem zakázky je oprava střešních plášťů z hlediska hydroizolační funkce střechy přístavby MŠ 
Jungmannova 885/26. V rámci rekonstrukce bude provedena demontáž stávající hlavní hydroizolační 
vrstvy, obnažení atik a detailů přiléhajících na řešenou plochu střešního pláště. V místě požárně 
nebezpečného prostoru proběhne odstranění svrchní vrstvy EPS o tl. 80 mm a bude nahrazena 
deskami z minerálních vláken. Poté bude realizována hydroizolační vrstva z PVC-P fólie. Strmá část 
se obnaží až na nosnou konstrukci a bude koncepčně řešena jako jednoplášťová. 
 
Zahájení akce se předpokládá 1. 9. 2019. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 1. 11. 2019. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.250.000 Kč vč. DPH. 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Uchazeči budou vázáni svou 
nabídkou po dobu 3 měsíce od podání nabídky.  
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová   2. Mgr. Petra Vysloužilová  
3. Stanislav Bartoš 3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Renata Havlová  4. Ing. Olga Hanáková 
5. Ing. Rostislav Hanák 5. Petr Macek 
 
Přílohy: A - výzva 

B – smlouva o dílo 
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Přijaté usnesení: 336/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 
zakázky na stavební práce „Oprava střechy MŠ Jugmannova", dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy hodnoticí komise dle zápisu. 

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

18. Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Kotelna III.kategorie MŠ Jugmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2019 (IV-OI-2019-014) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na demontáž stávajících 
kotlů, dodávku a instalaci nových plynových kotlů pro MŠ Kuřim, Jungmannova 885 včetně 
zprovoznění a likvidace vzniklého odpadu v souladu s platnou legislativou. Rozsah stavebních úprav 
je vymezen projektovou dokumentací. 
 
Zahájení akce se předpokládá 1. 9. 2019. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 4. 10. 2019. 
 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.300.000 Kč vč. DPH. 
 
Hodnoticí kritérium veřejné zakázky je nejnižší nabídková cena. Uchazeči budou vázáni svou 
nabídkou po dobu 3 měsíců od podání nabídky.  
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
Realizace zakázky bude hrazena z investičního fondu mateřské školy. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. Ing. Petr Ondrášek  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Mgr. Lenka Slámová   2. Mgr. Petra Vysloužilová  
3. Stanislav Bartoš 3. Mgr. Dagmar Montagová 
4. Ing. Jan Krpec 4. Ester Veselovská 
5. Ing. Rostislav Hanák 5. Petr Macek 
 
Přílohy: A - výzva 

B – návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 337/2019 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „Kotelna III.kategorie MŠ Jugmannova“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy hodnoticí komise dle zápisu. 

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

19. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 11. 12. 2018 Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 (pacht budovy kulturního 
domu) se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 
Kuřim, IČ 26307189 (dále jen „CTSK“) s účinností od 1. 2. 2019. Účinnost smlouvy byla Dodatkem č. 1 



 
 

 

16 

ze dne 7. 2. 2019 posunuta nejprve na 1. 5. 2019, následně Dodatkem č. 2 ze dne 30. 4. 2019 byla 
účinnost smlouvy posunuta od 1. 7. 2019.  
 
Vzhledem ke skutečnosti, že budova KD není doposud zkolaudována, přijala RM na své schůzi dne 
25. 6. 2019 toto usnesení: 
289/2019 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy, jejímž předmětem bude pacht pozemku parc. 
č. 1808 o výměře 1189 m

2
 - zast. plocha, obč. vybavenost, jehož součástí je budova č. p. 902 (kulturní 

dům), a pacht pozemku parc. č. 1810 o výměře 245 m
2
 - ostatní komunikace, ostatní plocha, vše 

v obci a k. ú. Kuřim. Pachtovní smlouva bude uzavřena se společností Centrum technických služeb 
Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s účinností 
od 1. 7. 2019. Pachtovné za období od 1. 7. 2019 do 31. 8. 2019 činí měsíčně 2.000 Kč + DPH 
a pachtovné od 1. 9. 2019 činí měsíčně 100.000 Kč + DPH. Tato pachtovní smlouva v plném rozsahu 
nahradí Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 ze dne 11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 
 
Smlouva o pachtu dle schváleného usnesení č. 289/2019 nebyla uzavřena, a to z důvodu dosud 
nezkolaudované stavby „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Proto je nutné opět posunout 
účinnost smlouvy, a to od 1. 9. 2019 a schválené usnesení č. 289/2019 zrušit. 
 
Dle nových informací OI, které dříve OMP nebyly známy, bude také změněn a rozšířen předmět 
pachtu o související okolní pozemky - dle dosud nezapsaného geometrického plánu č. 3694-
1052/2018. Jedná se o pozemky parc. č. 1808 o výměře 1249 m

2
, jehož součástí je budova č. p. 902 

(kulturní dům), parc. č. 1809 o výměře 833 m
2
, parc. č. 1811 o výměře 1968 m

2
 a část pozemku parc. 

č. 1822/1 - v rozsahu dle Přílohy č. 1 smlouvy o pachtu. 
 
Z výše uvedených důvodů předkládá OMP radě města ke schválení uzavření nové smlouvy o pachtu. 
 
Přílohy: A - smlouva o pachtu 
 
Přijaté usnesení: 338/2019 - RM ruší usnesení č. 289/2019 ze dne 25. 6. 2019 ve věci schváleného 

uzavření pachtovní smlouvy k budově kulturního domu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

19/1. Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 339/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o pachtu, jejímž předmětem bude 

pacht pozemku parc. č. 1808 o výměře 1249 m
2
, jehož součástí je budova č. p. 

902 (kulturní dům), a pacht pozemku parc. č. 1809 o výměře 833 m
2
, pozemku 

parc. č. 1811 o výměře 1968 m
2
 a část pozemku parc. č. 1822/1 - v rozsahu dle 

Přílohy č. 1 smlouvy o pachtu, vše v obci a k. ú. Kuřim. Smlouva o pachtu bude 
uzavřena se společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem 
Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, IČ 26307189 na dobu neurčitou s účinností od 
1. 9. 2019 za pachtovné ve výši 100.000 Kč + DPH měsíčně. Tato smlouva 
o pachtu v plném rozsahu nahradí Smlouvu o pachtu č. 2018/O/0061 ze dne 
11. 12. 2018, ve znění Dodatku č. 1 a Dodatku č. 2. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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20. Dodatek č. 1 - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Rada města Kuřimi schválila na své schůzi dne 26. 7. 2017 uzavření smlouvy se společností MONIT 
plus, s.r.o. na veřejnou zakázku „Bezpečnostní služba pro město Kuřim“ a schválila usnesení ve 
znění: 
 
390/2017 
Rada města souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečnostní služba pro město Kuřim č. ev. IV-KÚ-2017-001“ 
a souhlasí s uzavřením smlouvy o bezpečnostních službách na dobu určitou se společností MONIT 
plus, s.r.o., nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno, IČ 27687660, která předložila nejvýhodnější nabídku 
v celkové hodnotě 653.400 Kč včetně DPH. 

 
Smlouva byla uzavřena do 31. 7. 2019. Navrhuji Radě města Kuřimi schválit dodatek č. 1 k výše 
uvedené smlouvě s termínem plnění do 31. 12. 2019. 
 
Zakázka je kryta z rozpočtu města z ORG 9060000000. 
 
Přijaté usnesení: 340/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě č. 98/2017 se 

společností MONIT plus, s.r.o., nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno, IČ 27687660, 
na zajištění zakázky „Bezpečnostní služba pro město Kuřim“ s termínem plnění do 
31. 12. 2019. 

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

21. Městský stadion Kuřim – rekonstrukce – odvodnění areálu – 
projekt – dodatek č.5 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Rozšíření předmětu plnění SOD 
Název (předmět) zakázky:  „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění 

areálu - projekt“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-010 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
ORG:     1365 000 000 
 
Z důvodu nutnosti odvést vodu ze sportovního areálu schválila rada města usnesením č. 332/2018 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo se společností Deals Management, a.s., odštěpný závod, Pitterova 
2855/11, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385. Předmětem tohoto dodatku byla projektová 
dokumentace dešťové kanalizace pro vydání územního rozhodnutí (DUR) a pro vydání stavebního 
povolení (DSP) v prodloužené trase se zaústěním do Lučního potoka v úrovni ulice Svatopluka Čecha. 
Na tuto variantu dešťové kanalizace však nebylo možné čerpat dotace z MŠMT, neboť se 
nenacházela výhradně na pozemcích ve vlastnictví města Kuřimi. RM tedy usnesením č. 261/2019 
schválilo přerušení plnění SOD č. 2017/D/0110 ve znění pozdějších Dodatků č. 1 až 4. Po jednání 
s BVK a vypracování studie proveditelnosti bylo rozhodnuto o nové variantě odvedení dešťových vod, 
která se omezí na takové řešení odvodnění, které bude vedeno výhradně na pozemcích ve vlastnictví 
města Kuřimi. 
 
Předmětem Dodatku č. 5 je tedy jednostupňová projektová dokumentace pro vydání společného 
povolení (DUR+DSP) v podrobnosti pro provedení a zadání stavby. Tato PD řeší odvodnění ploch 
městského stadionu - atletické dráhy a sektorů, fotbalového hřiště a víceúčelového hřiště po míčové 
sporty. 
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Projektová dokumentace bude tedy nově rozdělena na 2 části: 
 
Část 1 dokumentace rekonstrukce atletického stadionu ve stupni pro provedení stavby (DPS): 
Jedná se o již vypracovanou projektovou dokumentaci na rekonstrukci atletické dráhy a sektorů pro 
technické disciplíny, včetně travnatého fotbalového hřiště a venkovního osvětlení. 
 
Část 2 dokumentace odvodnění ve stupni pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro 
provedení a zadání stavby (DPS): 
PD řeší odvodnění jak atletického stadionu, jehož součástí je společná retenční nádrž (dále jen „RN“) 
navržená na desetiletý déšť a akumulační nádrž (dále jen „AN“) o celkovém objemu 262 m

3
 (RN 162 

m
3
 + AN 100 m

3
), tak i odvodnění plochy víceúčelového hřiště pro míčové sporty s vlastní RN 

o objemu 107 m
3
, viz přiložená situace. Voda ze společné akumulační a retenční nádrže bude na 

stadionu čerpána do nadzemních nádrží s cílem maximálně využít dešťové vody na zavlažování 
fotbalových hřišť. Nevyužitá voda bude regulovaným odtokem, s využitím stávající areálové 
kanalizace, gravitačně odváděna do jednotné kanalizace BVK, podobně jako dnes. Na odtoku z RN 
bude osazeno zařízení pro měření průtoku vod odváděných do kanalizace BVK, dojde tak k platbě za 
odvod srážkové vody dle skutečnosti. 
 
Hlavním přínosem navrženého řešení je omezení odtoku dešťových vod do kanalizace a zlepšení 
hospodaření s dešťovými vodami jejich zadržováním a využitím pro opětovné vsakování formou 
pravidelné celoroční zálivky (v období duben až říjen), což umožní úsporu čerpání podzemních vod ze 
stávajícího vrtu pro závlahový systém. 
 
Celková cena za dílo činí částku: 

SOD: 
Cena DPS bez DPH 260.000 Kč 

Dodatek č. 3 - vícepráce: 
Cena PD odvodnění DUR bez DPH 367.000 Kč 
Cena PD odvodnění DSP bez DPH (rozpracovanost) 65.000 Kč 

Dodatek č. 5 - vícepráce: 
Cena DPS odvodnění bez DPH 497.000 Kč 

Celková cena bez DPH 1.189.000 Kč 
DPH 21 % 249.690 Kč 

Celková cena PD vč. DPH 1.438.690 Kč 

Cena za Dodatek č. 5 vč. DPH 601.370 Kč 

 
Z důvodu výše zmiňovaných projektových prací dojde k prodloužení termínu plnění SOD. Termín 
dokončení dílčího předmětu plnění je stanoven na 10. 10. 2019 s dílčím termínem plnění 15. 9. 2019 
pro odevzdání PD bez vyjádření a položkového rozpočtu. 
 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 na 
zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu - projekt“ - dokumentace 
odvodnění areálu ve stupni pro společné územní a stavební řízení v podrobnosti pro provedení 
a zadání stavby se společností Deals management, a.s a prodloužení termínu dokončení předmětu 
plnění. 
 
Příloha: A – dodatek č. 5 
 B - situace odvodnění areálu 
 
Přijaté usnesení: 341/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0110 

na zakázku „Městský stadion Kuřim - rekonstrukce - odvodnění areálu“ - 
dokumentace odvodnění areálu ve stupni pro společné územní a stavební řízení 
v podrobnosti pro provedení a zadání stavby se společností Deals management, 
a.s., odštěpný závod, Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 03493385 ve 
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výši 601.370 Kč vč. DPH a prodloužení termínu dokončení předmětu plnění 
z důvodu dle zápisu. 

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

22. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – odlišný postup na 
zadání dodávky a instalace systému generálního klíče 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jana Markelová) 
 
Odbor investiční žádá radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na dodavatele systému generálního klíče pro objekt Společenského a kulturního 
centra v Kuřimi, v souladu s čl. VIII. směrnice č. S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, společnosti KLÍČSERVIS s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 04193920. 
Uvedená společnost dlouhodobě spolupracuje s městem Kuřim a úspěšně pro město zrealizovala 
řadu zakázek za ceny v místě a čase obvyklé. 
 
Odůvodnění: 
V rámci přípravy řešení generálního klíče na objektu kulturního domu se město Kuřim prostřednictvím 
Odboru investičního obrátilo na společnost KLÍČSERVIS s.r.o. s žádostí o technickou pomoc při 
návrhu řešení a následně o zpracování cenové nabídky. Pro předložení cenové nabídky pro tak 
náročnou stavbu bylo nutné seznámení se s rozsáhlou dispozicí objektu a s jeho předpokládaným 
budoucím fungováním formou jednání jak se zástupci města, tak s dotčenými osobami budoucího 
správce budovy, nájemce kulturního provozu, nájemce restaurace a kavárny. 
Na základě ujasnění byla předložena cenová nabídka, která činí 123.458 Kč vč. DPH. 
 
Vzhledem k vynaloženému úsilí, které tato zdlouhavá činnost vyžadovala ze strany společnosti 
KLÍČSERVIS s.r.o., a nyní k dobré znalosti problematiky, žádá nyní Odbor investiční Radu města 
o schválení odlišného postupu. 
 
Částka bude čerpána z ORG 1162000000. 
 
Přijaté usnesení: 342/2019 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele 
systému generálního klíče pro objekt Společenského a kulturního centra v Kuřimi 
a schvaluje zadání zakázky formou objednávky se společností KLÍČSERVIS 
s.r.o., Svitavská 500/7, 678 01 Blansko, IČ 04193920 za cenu 123.458 Kč s DPH. 

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

23. Analýza vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Jedním ze zásadních trendů v oblasti životního prostředí celosvětově je celkové oteplování Země, 
které se projevuje nepříznivými trendy také v České republice a městě Kuřimi. Dochází ke zvyšování 
průměrných i maximálních teplot na území města, změnám ve vodním koloběhu, nižším srážkám, 
snížení úrovně spodní vody, vysychání místních vodotečí a nádrží, častějším prudkým dešťům 
doprovázeným dalšími meteorologickými jevy (prudký vítr, kroupy apod.). Situace v této oblasti se 
dostala do takového stádia, že je nutno se jí urychleně a systematicky zabývat. 
Problematika vodního hospodářství zasahuje do mnoha oblastí, počínaje zásobováním vodou, přes 
odkanalizování a čištění použité vody, zemědělské hospodaření, protipovodňová opatření atd. Situaci 
v jednotlivých segmentech vodního hospodářství v Kuřimi stručně popisuje dokument Vodní režim 
města Kuřim a související aspekty (příloha A). Na nutnost změn v hospodaření s vodou na katastru 
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města upozorňuje rovněž dopis Ing. Antonína Tůmy, náměstka generálního ředitele společnosti 
Povodí Moravy (příloha B). 
Vzhledem k tomu, že se problematika hospodaření s vodou netýká pouze území města Kuřimi a nelze 
ji řešit pouze na tomto území a pouze silami a prostředky města Kuřim, vstoupil starosta města do 
jednání s obcemi v horní části povodí Kuřimky (Lipůvky, Svinošic, Moravských Knínic) a navrhnul 
starostům těchto obcí společný postup, se kterým starostové dotčených obcí souhlasili. Rovněž tak 
starosta města v této věci jednal s náměstkem generálního ředitele Povodí Moravy Ing. Antonínem 
Tůmou. Výsledkem těchto jednání je návrh na vypracování vodohospodářské studie zaměřené na 
všechny relevantní aspekty hospodaření s vodou v povodí horního toku Kuřimky, jehož první část by 
analyzovala stávající stav vodního hospodářství a specifikovala by zadání část návrhovou pro celé 
definované území. 
Vzhledem k tomu, že tato studie je společná pro celé zájmové území a jde o dokument, jehož 
předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví, navrhuji po dohodě se starosty dotčených 
obcí a Povodím Moravy, aby rada města souhlasila s odlišným postupem a jako zhotovitele analytické 
části studie vybrala společnost VH Atelier, spol. s r.o. Společnost VH Atelier, spol. s r.o. vypracovala 
nabídku na zpracování dokumentu za cenu 95.000 Kč bez DPH (tedy 114.950 Kč vč. DPH) 
(příloha C). 
Termín zpracování dokumentu je do 50 dnů od objednávky. 
 
Přílohy: A – vodní režim města Kuřimi 
 B – dopis z Povodí Moravy 
 C – nabídka projekční a inženýrské činnosti 
 
Přijaté usnesení: 343/2019 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na dodavatele 
analytické části Studie koncepce vodního hospodářství v povodí Kuřimky 
a schvaluje zadání zakázky formou objednávky společnosti VH Atelier, spol. s r.o., 
Lidická 960/81, Veveří, 602 00 Brno, IČ 49437267 za cenu 114.950 Kč s DPH. 

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

24. Různé 
 
P. Ondrášek – u multifunkčního hřiště mezi sportovní halou a zimním stadionem navrhuje udělat 
víceúčelový povrch, např. kluziště v zimě, apod. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:27 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
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V Kuřimi dne 24. 7. 2019 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 17. 7. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Hladíkovi – výpověď nájemní smlouvy v částečném rozsahu 
 2A - situace 
 2B - fotodokumentace 
 2C - fotodokumentace 
 2D - fotodokumentace 
 2E - fotodokumentace 
3 Lubomír Němeček, Kuřim – přidělení bytu, nájemní smlouva 
4 Roman a Daniela Štěpánkovi, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
5 Wellness Kuřim s.r.o. – pacht „Plaveckého areálu v Kuřimi“ – dodatek č. 4 
 5A - dodatek č. 4 
 5B - příloha č. 2 - k 30. 06. 2019 
6 SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Kuřim – smlouva o výpůjčce vývěsky 
 6A - smlouva o výpůjčce - SH ČMS - SDH Kuřim 
7 Projekt společných nákupů energií pro rok 2020 
 7A - návrh Smlouvy o spolupráci 
 7B - příloha č. 1 seznam zájemců 
 7C - příloha č. 2 seznam odběratelů 
 7D - příloha č. 3 zpracování osobních údajů 
8 Stavební úpravy a nástavba stávajícího rodinného domu Podhoří č. p./č. o. 166/36, 

PSČ 664 34, Kuřim 
 8A - 03 pohledy řezy 
 8B - 04 pohledy řezy 
9 Platový postup ředitele ZŠ Jungmannova 
 9A - platový výměr od 1. 8. 2019 
10 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 10A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
11 Žádost o poskytnutí finančního příspěvku na pořádání společenské akce 
 11A - žádost 
12 Sport Hotel Kuřim s.r.o. – smlouva o umístění a provedení stavby – stavba ACTIVE 

HOTELU 
 12A - situace 
 12B - smlouva o umístění stavby  
13 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 2 Smlouvy o dílo 
 13A - dodatek č. 2 Smlouvy o dílo MATYÁŠ 
 13B - změnové listy 
14 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa – dopravní 

řešení, Dodatek č. 1 k SOD 
 14A - dodatek č. 1 SOD 2019D0027 
 14B - změnový list dodatek č. 1 SOD ZŠ Jungmannova 
15 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 

č. 1 – výkon TDI 
 15A - dodatek č. 1 SOD TDI 
16 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 

č. 7 k SOD 
 16A - dodatek č. 7 SOD 2018D0028 
 16B - změnový list dodatek č. 7 SOD ZŠ Jungmannova 
 16C - časový a finanční harmonogram dodatek č. 7 
17 Oprava střechy MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 
 17A - výzva střecha 
 17B - návrh SoD střecha 
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18 Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - zahájení VŘ 
 18A - výzva kotel 
 18B - návrh SoD kotel 
19 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
 19A - smlouva o pachtu 
19/1 Smlouva o pachtu budovy Kulturního domu Kuřim 
20 Dodatek č. 1 - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
21 Městský stadion Kuřim – rekonstrukce – odvodnění areálu – projekt – dodatek č. 5
 21A – bod 5, odvodnění 
 21B – situace odvodnění areálu 
22 SKCK – odlišný postup na zadání dodávky a instalace systému generálního klíče 
23 Analýza vodního hospodářství na území katastru města Kuřimi 
 23A – vodní režim města Kuřimi 

23B – dopis z Povodí Moravy 
23C – nabídka projekční a inženýrské kanceláře 


