
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 25/2019 konané dne 21. 8. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:46 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2019 

2 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – technické zhodnocení 

3 Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim – Dodatek č. 1 ke 
Smlouvě o dílo č. 2019/D/0086 

4 Vyřazení majetku  

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Havjar, 
p.č. 2642/936“ 

6 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NNk, 
Malý, pč. 2614/1, 612/23“ 

7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, kpt. 
Jaroše, obnova NNk“ 

8 Klubovna pro seniory - schválení Smlouvy o připojení plynu- GasNet 

9 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠJ. 

10 Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠJ. 

11 Servisní smlouva - docházkový systém Anet 

12 Smlouva o výkonu funkce jednatele Centrum technických služeb – Ing. Ladislav Tomšů 

13 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
místními komunikacemi  

14 OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 

15 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 
č. 8 k SOD 

16 Uzavřením smlouvy o vystoupení cimbálové muziky  

17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – zemní práce 
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18 Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 

19 Zápis z komise ŽP ze dne 19. 8. 2019 

20 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – výběr 
nejvhodnější nabídky 

21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 1 

22 Wellness Kuřim – šatní skříňky 

23 Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. Etapa - vyjádření k DSP 

24 Obytný soubor Kuřim Záhoří – 1b etapa - vyjádření k projektu 

25 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 2 
ke kupní smlouvě na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému 

26 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2019 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 88/2019 ze dne 13. 2. 2019 
Důvodová zpráva: 
výpověď smlouvy ještě nebyla administrována z provozních důvodů. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31. 7. 2019. 
 
Přílohy: A – plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 360/2019 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 31. 7. 

2019 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 88/2019 do 31. 7. 2019. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
 

2. Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – 
technické zhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytového prostoru č. 847/10 umístěného v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 845, 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. Osvobození, který je 
součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto prostoru byla paní Bc. Kateřina Jarošová, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 
Brno, IČ 64319911, která zde provozovala kancelář pojišťovny. Ukončení Nájemní smlouvy 
č. 2012/O/0036, ve znění Dodatku č. 1, bylo schváleno na schůzi Rady města Kuřimi dne 30. 1. 2019 
pod číslem usnesení 26/2019, a to dohodou ke dni 30. 1. 2019. 
Současně se žádostí o ukončení Nájemní smlouvy dohodou požádala paní Jarošová o poskytnutí 
finančního vyrovnání ve výši 380.000 Kč. 
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Nebytový prostor č. 847/10 (bývalá cukrárna) byl v roce 2012 nevyhovující k okamžitému podnikání. 
Již ve své nabídce ke zveřejněnému záměru paní Jarošová uvedla, že je nezbytné před zahájením 
nájmu provést rekonstrukci nebytového prostoru, která by se skládala z: 

- reinstalace stávajících rozvodů vody a instalace nových rozvodů s vybudováním nových 
sociálních zařízení 

- nové elektroinstalace 
- opravy podlah a pokládky podlahových krytin 
- opravy omítek, nové výmalby prostor 
- výměny vstupních dveří 
- výměny skleněných výlohových skel 

Rekonstrukce byla tehdy odhadnuta na částku ve výši 450.000 Kč. V nabídce paní Jarošová dále 
uvedla, že realizovanou investici nebude po městě jakkoli nárokovat. Požadovala však minimální dobu 
nájmu alespoň 5 let. Takto byla i Nájemní smlouva koncipována, a to v bodu 4.8. Nájemní smlouvy 
č. 2012/O/0036 ve znění Dodatku č. 1, který zní: 
4.8. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, je nájemce povinen po skončení nájemního vztahu 
odevzdat předmět nájmu pronajímateli ve stavu, v jakém se bude nacházet po provedení 
odsouhlasených úprav s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Po provedení odsouhlasených úprav 
bude skutečný stav zadokumentován. Nájemce se zavazuje, že provede níže uvedené úpravy, které 
v případě ukončení nájmu ponechá v nebytovém prostoru ve vlastnictví pronajímatele, aniž by 
požadoval úhradu vložených nákladů. Výjimka je dohodnuta v čl. 9.3. této smlouvy. 
Plánované úpravy: 
a) výměna stávajících výloh za nové 
b) úprava podlahy 
c) rekonstrukce sociálního zázemí 
d) snížení stropů sádrokartonem 
 
Bod 9.3. zmíněné Nájemní smlouvy, na který je odkazováno v čl. 4.8., zní: 
9.3. V případě, že pronajímatel ukončí do 30. 06. 2017 tuto smlouvu podle ustanovení čl. 9.2. (tj. bez 
udání důvodu), zavazují se smluvní strany vstoupit do jednání o způsobu majetkového vypořádání 
pronajímatelem odsouhlasených investic. Nedojde-li k dohodě, bude vypracován znalecký posudek, 
který určí zůstatkovou hodnotu investic. Náklady na vypracování znaleckého posudku ponesou obě 
strany rovnoměrně. K 30. 06. 2017 pozbývá toto ustanovení účinnosti. 
 
Pronajímatel Nájemní smlouvu jednostranně neukončil, avšak paní Jarošová v nebytovém prostoru 
přestala podnikat dva roky předtím, nežli požádala o ukončení nájemního vztahu. Nájemné 
z nevyužívaného nebytového prostoru však hradila. Současně se po dobu posledních cca dvou let 
pokoušela za sebe sehnat nového nájemce. 
Dle výše uvedeného nemá město vůči nájemci žádnou povinnost z titulu finančního vyrovnání. 
Ve své žádosti ze dne 9. 1. 2019 však paní Jarošová uvedla, že předpokládané náklady na 
rekonstrukci se z původních 450.000 Kč ve skutečnosti vyšplhaly na téměř 850.000 Kč, a to z důvodu 
dalších nutných víceprací, které se objevily až během oprav. Další provedené práce: 

- vyrovnání původních podlah v celém prostoru (rozdíl výšek podlah byl až 10 cm) 
- vybudování nových příček 
- stropní konstrukce v celém prostoru (snížení z důvodu různých nepraktických výšek) 
- přeložka trubek na studenou a teplou vodu (trubky jsou nyní vedeny kolem zdí a jsou skryté 

pod sádrokartonem) 
- oprava otopného systému 
- zednické a podlahářské vícepráce 
- vybudování zázemí kuchyňky. 

 
OMP požadoval po paní Jarošové doložení znaleckého posudku na ocenění technického zhodnocení 
nebytového prostoru. Paní Jarošová však doložila znalecký posudek o odhadu tržní hodnoty 
nemovitosti. Znalec, Ing. Lubor Burka, Brno, ocenil nemovitost cenou obvyklou v hodnotě 
2.800.000 Kč. OMP proto zkontaktoval znalce, který zmíněný znalecký posudek vypracoval, zda by 
byl schopen ocenit nemovitost ve stavu před rekonstrukcí v současné cenové úrovni. Ing. Burka 
předložil OMP doplnění znaleckého posudku, ve kterém sdělil, že předpokládaná výše ceny obvyklé 
(tržní hodnoty) nebytového prostoru ve stavu před rekonstrukcí posledním nájemcem by činila 
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v současné cenové úrovni přibližně 2.000.000 Kč. Rozdíl činí 800.000 Kč. Vzhledem ke skutečnosti, 
že rekonstrukce byla provedena již v roce 2012, OMP odhaduje technické zhodnocení na cca 
600.000 Kč. 
 
Nebytový prostor je od 1. 5. 2019 pronajat novému nájemci, který v předmětu nájmu nemusel 
provádět žádné úpravy a byl vyhovující k okamžitému zahájení provozu.  
OMP k žádosti uvádí, že nebytový prostor byl skutečně ve stavu neschopném dalšího pronájmu a 
v případě, že by rekonstrukci nerealizovala paní Jarošová, muselo by ji realizovat město. Dále pro 
informaci OMP sděluje, že na nájemném v období, kdy nebytový prostor neužívala, uhradila paní 
Jarošová městu cca 238.000 Kč. 
 
Vzhledem k požadavkům rady města ze dne 6. 5. 2019 OMP doplňuje, že paní Jarošová v rámci výše 
uvedené rekonstrukce provedla instalaci osvětlení, kterou doložila cenovými nabídkami, z nichž není 
zřejmé, která z nich byla skutečně použita. Faktura za provedené práce doložena nebyla, avšak paní 
Jarošová uvádí, že cena za realizaci osvětlení byla cca 150.000 Kč. 
OMP proto nechal vypracovat znalcem v oboru stavebnictví Ing. Hanákem, Kuřim odborné posouzení 
nákladů na rekonstrukci elektroinstalace vč. svítidel v nebytovém prostoru. Ing. Hanák odhadl hodnotu 
prací na elektrických rozvodech a zařízeních vč. instalovaných svítidel v rámci rekonstrukce 
nebytového prostoru na částku 157.863 Kč vč. 21% DPH. Odborné posouzení předkládáme přílohou. 
 
Přílohy: A - odborné posouzení - elektroinstalace, svítidla 
 
Přijaté usnesení: 361/2019 - RM schvaluje odkoupení kompletního osvětlení včetně realizované 

elektroinstalace v nebytovém prostoru č. 847/10, umístěného v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 845 a 846 v ul. Bezručova čtvrť a č. p. 847 v ul. nám. 
Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 2121, vše v obci a k. ú. Kuřim, od 
paní Bc. Kateřiny Jarošové, MBA, se sídlem Chytilova 775/4, 624 00 Brno, 
IČ 64319911, za cenu stanovenou Odborným posouzením č. 01/04/2019 ze dne 
31. 7. 2019 ve výši 157.863 Kč vč. DPH. 

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

3. Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim – 
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0086 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 17. 7. 2019 byla uzavřena Smlouva o dílo č. 2019/D/0086 s panem Viktorem Kolosinským, se 
sídlem Zborovská 832/3, 664 34 Kuřim, IČ 88836878. Předmětem smlouvy o dílo je zhotovení svislé 
izolace a zateplení rodinného domu Luční 740, Kuřim. 
Během provádění prací vyvstala řada problémů, které bylo nutné řešit nad rámec podepsané smlouvy 
o dílo. Navíc byly provedeny tyto práce: 

- dešťový svod v zadní části rodinného domu byl přeložen a sveden novou rourou do prostoru 
před rodinný dům do jednotné přípojky - 28 b.m.; 

- stávající kameninová splašková přípojka z RD byla ve sklepní části odkryta a nahrazena 
plastovými trubkami a napojena před RD do jednotné přípojky - s tím také souvisejí výkopové 
práce, které byly provedeny navíc; 

- elektropráce vč. materiálu 
- montáž 9 ks nových venkovních plastových okenních parapetů různých délek po zateplení 

RD; 
- nová omítka v prostoru kolem vstupních dveří do RD vč. lešení. 

 
Zhotovitel díla předložil vyčíslení vícenákladů, které spočítal na částku 88.234 Kč (zhotovitel není 
plátce DPH). Současně požádal o uzavření dodatku ke Smlouvě o dílo, kterým se navýší celková cena 
díla o provedené vícenáklady. 
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Požadované práce byly zhotovitelem provedeny kvalitně a odborně, OMP souhlasí s uzavřením 
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0086. 
 
Vícepráce budou hrazeny z rozpočtu - ORG 1031 000 000. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - vícenáklady - Luční 740 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:50 hod Mgr. J. Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 362/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0086 

na zakázku „Izolace a zateplení rodinného domu Luční 740, Kuřim“ s panem 
Viktorem Kolosinským, se sídlem Zborovská 832/3, 664 34 Kuřim, IČ 88836878, 
kterým se navyšuje celková cena díla o 88.234 Kč vč. DPH. 

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

4. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní žádá o souhlas s vyřazením majetku dle příloh. Majetek bude zlikvidován dle 
platných předpisů. 
 
Přílohy: A – vyřazovací protokol 1 

B – vyřazovací protokol 1 informatici 
C – vyřazovací protokol 9 
D – vyřazovací protokol 12 
E - servisní protokol 
F - protokol o likvidaci + technická zpráva VRT 

 
Přijaté usnesení: 363/2019 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, sm. NNk, Havjar, p. č. 2642/936“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, sm. NNk, Havjar, p. č. 2642/936“. 
Jedná se o připojení nového odběrného místa na ul. Rychlonožkova. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 5067 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 5067 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení 
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věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
smlouvy o Smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 364/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k části pozemku parc. č. 5067 v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

6. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, VNk, TS, NNk, Malý, pč. 2614/1, 612/23“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
PK Elektro s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou zařízení 
distribuční soustavy s názvem „Kuřim, VNk, TS, NNk, Malý, pč. 2614/1, 612/23“ - vizte př. A. 
Jedná se o zřízení nové distribuční sítě v lokalitě ul. Brněnská (nad prodejnou Penny). Délka nového 
kabelového vedení v pozemcích města činí cca 263 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 4226, 
4227, 1132, 2614/2, 432/26, 1085/2, 2615/4, 1080/1, 2615/3, 432/25, 1079, 2616/6, 1078/2, 612/13, 
432/24, 605/2 a 4225 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 4226, 4227, 1132, 2614/2, 432/26, 1085/2, 
2615/4, 1080/1, 2615/3, 432/25, 1079, 2616/6, 1078/2, 612/13, 432/24, 605/2 a 4225 vše v k. ú. 
Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.000 Kč bez DPH 
(náhrada za věcné břemeno je stanovena v souladu s dohodou uzavřenou se společností E.ON 
Distribuce, a.s. - tzn. za každých započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 365/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 4226, 4227, 1132, 2614/2, 432/26, 1085/2, 
2615/4, 1080/1, 2615/3, 432/25, 1079, 2616/6, 1078/2, 612/13, 432/24, 605/2 
a 4225 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
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jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

7. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podlesí, kpt. Jaroše, obnova NNk“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
ELEKTROINVEST STRAKONICE s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
v souvislosti se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, kpt. Jaroše, obnova 
NNk“. 
Jedná se o obnovu stávajícího venkovního vedení NN. V rámci stavby bude do městských pozemků 
uloženo: cca 468,5 m nového zemního kabelového vedení NN včetně zemnící pásky, 4 pilíře 
s rozpojovacími skříněmi, jedna kabelová skříň a jeden nový podpěrný sloup. 
K dotčeným pozemkům ve vlastnictví města je potřeba zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 3252/1, 3252/6, 3259, 3275, 3277/1, 3281, 
3313 a 3398/1 vše v k. ú. Kuřim (viz př. A, A1, A2), na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou 
náhradu v celkové výši 30.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je stanovena v souladu 
s dohodou uzavřenou se společností E.ON Distribuce, a.s. - tzn. za každých započatých 200 m vedení 
činí náhrada 10.000 Kč). 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 366/2019 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 3252/1, 3252/6, 3259, 3275, 3277/1, 3281, 
3313 a 3398/1 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za 
jednorázovou náhradu ve výši 30.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření Smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

8. Klubovna pro seniory - schválení Smlouvy o připojení plynu- 
GasNet 
(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 
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Dne 23. 1. 2018 byla ZM usnesením č. 1022/2018 schválena investiční akce „Rekonstrukce objektu 
bývalé kotelny na ul. Zahradní - klubovna pro seniory - projekt a stavba“, ORG 1380. 
Součástí této investiční akce je dle schválené projektové dokumentace vybudování nové plynovodní 
přípojky za účelem zajištění vytápění objektu. 
 
Odbor investiční předkládá radě města Smlouvu o připojení k distribuční soustavě provozovatele 
GasNet s.r.o. Jedná se o vzorovou smlouvu společnosti GasNet s.r.o. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení 
 
Přijaté usnesení: 367/2019 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

č. 320090146420 s provozovatelem distribuční soustavy společností GasNet s.r.o., 
Klíšská 940/96, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567, v rámci akce „Rekonstrukce 
kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“. 

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

13. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na 
výkup pozemků pod místními komunikacemi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. Podle usn. ZM 
č. 1018/2019 ze dne 19. 3. 2019 můžou vlastníci pozemků podat nabídky do 22. 8. 2019 do 11.30 
hodin: 
 
1018/2019 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 22. 8. 2019 
b) objem finančních prostředků 350.000 Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 350 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků 
pod komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v  Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 408 do čtvrtku 
22. srpna 2019 do 11:30 hodin. 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Ing. Karel Torn CSc. - tajemník, Mgr. Jana Viktorinová - 
vedoucí OMP, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Ing. Aleš Varmužka - vedoucí OF, Mgr. Dagmar Montagová - vedoucí oddělení ÚP a tech. 
infrastruktury, Alena Janoušková - referentka OMP. 
 
Přijaté usnesení: 368/2019 - RM jmenuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města 

Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro otevírání 
obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1018/2019 ze dne 19. 3. 
2019 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
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14. OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost OVEKO a. s. v roce 2016 uzavřela s městem Kuřim pachtovní smlouvu na pozemek parc. 
č. 3742/1 v k. ú. Kuřim o výměře 5.222 m

2
 za účelem jeho užívání k zemědělskému využití, produkci 

pícnin a pastvě ovcí. Pachtovní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let za pachtovné ve výši 
0,16 Kč/m

2
/rok (1.600 Kč/ha/rok). Jedná se o pozemek pod Zlobicí. Pachtovní smlouva skončí 30. 6. 

2021. 
V srpnu 2019 společnost OVEKO a. s. požádala o rozšíření pachtu o části pozemků parc. č. 3745/1 
v k. ú. Kuřim o výměře 30 m

2
 - lesní pozemek a parc. č. 2850 v k. ú. Malhostovice o výměře 450 m

2
 - 

ostatní plocha, oba pozemky jsou majetkem města Kuřim, s odůvodněním, že nedopatřením zasáhli 
s oplocením do těchto pozemků mimo uzavřenou pachtovní smlouvu s městem Kuřim - vizte příloha 
A, B. 
 
OMP doporučuje nejdříve vyvěsit záměr na pacht částí pozemků a poté uzavřít dodatek č. 1 
k pachtovní smlouvě č. 2016/O/0034 na dobu určitou do 30. 6. 2021 a až při dalším případném 
prodlužování pachtovné zvalorizovat o součet inflace za 5 uplynulých let. Výše pachtovného 
konzultována s Ing. Zámečníkem - cena pozemku se špatnou bonitou pro zemědělské 
obhospodařování v nezastavěné části města se pohybuje mezi 10 - 20 Kč/m2 , výše pachtovného činí 
2 % ročně, tj. 0,2 - 0,4 Kč/m2/rok. 
 
Přílohy: A - příloha 

B - příloha 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová - smlouva končí za 2 roky, proto nyní cenu nevalorizujeme. 
 
Přijaté usnesení: 369/2019 - RM schvaluje záměr propachtovat části pozemků parc. č. 3745/1 

v k. ú. Kuřim o výměře 30 m
2
 a parc. č. 2850 v k. ú. Malhostovice o výměře 450 m

2
 

za účelem jejich užívání k pastvě ovcí, společnosti OVEKO a.s., se sídlem 
Ptašínského 308/5, Ponava, Brno, IČ 26217678 na dobu určitou do 30. 6. 2021 za 
pachtovné ve výši 0,16 Kč/m

2
/rok bez valorizace.  

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 15:12 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

9. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (žádost vizte příloha A, 
seznam vizte příloha B). Vyřazovaný majetek je zastaralý a dle posouzení neopravitelný (vyřazovací 
protokoly vizte příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 

B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
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Přijaté usnesení: 370/2019 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle 
žádosti. 

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

10. Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠ 
Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dle článku 6 část B odst. 10 písm. g) zřizovací listiny a dle ustanovení § 27 odst. 6 zákona 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, požádal ředitel 
Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. Richard 
Mach radu města o souhlas s prodejem nepotřebného movitého majetku (vizte příloha A). 
Jedná se o konvektomat typ Racio, pořízený do školní kuchyně v roce 2005. V současné době je 
školní kuchyní nevyužívaný, protože kapacitně nestačí počtu strávníků. Jeho stav odpovídá stáří, ale 
po drobné revizi bude funkční. Dle odborného posudku je doporučená hodnota zařízení cca 1.000 Kč 
(vizte příloha B). 
Pokud nebude mít zřizovatel o výše zmiňovaný majetek zájem, žádá ředitel školy odsouhlasení 
prodeje konvektomatu za doporučenou cenu. 
 
Dle výše zmíněného je příspěvková organizace povinna nabídnout trvale nepotřebný majetek 
přednostně bezúplatně zřizovateli. V případě, že zřizovatel nabídku nepřijme, může příspěvková 
organizace po předchozím písemném souhlasu majetek převést do vlastnictví jiné osoby za podmínek 
stanovených zřizovatelem. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 
 
Přijaté usnesení: 371/2019 - RM souhlasí s prodejem nepotřebného majetku Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
 

11. Servisní smlouva - docházkový systém Anet 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V roce 2018 byl výrazně aktualizován docházkový systém zaměstnanců Městského úřadu Kuřim. 
V rámci provedené aktualizace v roce 2018 bylo i období jednoho roku bezplatné aktualizace 
systémové podpory, které nyní končí. Radě města je nyní předkládán návrh servisní smlouvy 
docházkového systému, jehož účelem je řešení servisních činností a provádění dalších nezbytných 
aktualizací pro jeho bezproblémový chod. Smlouva je uzavírána na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou. Cena činí 5.605 Kč bez DPH /čtvrtletí neboli 22.420 Kč bez DPH /rok. Zajišťující 
odbor doporučuje radě města uvedený návrh servisní smlouvy schválit. 
 
Přílohy: A - návrh servisní smlouvy ANET 

B - příloha1 Komunikační matice v01 
C – příloha 2 Servis ANeT v 08 
D – příloha 3 Servisovaný system 
E – příloha 4 Všeobecné servisní podmínky ANeT v 09 

 
Přijaté usnesení: 372/2019 - RM schvaluje uzavření servisní smlouvy docházkového systému ANeT 

se společností ANeT - Advanced Network Technology, s.r.o., se sídlem 
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Královopolská 139, 612 00 Brno, IČ 47916923, na dobu neurčitou za cenu 
22.420 Kč bez DPH /rok. 

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

12. Smlouva o výkonu funkce jednatele Centrum technických 
služeb – Ing. Ladislav Tomšů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Rada města Kuřimi v působnosti valné hromady obchodní společnosti Centrum technických služeb 
s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, Kuřim, IČ 26307189 schválením nové jednatelské smlouvy 
nahrazuje původní jednatelskou smlouvu s Ing. Ladislavem Tomšů, bytem Horákova 4, Brno ze dne 
20. 5. 2014. Současně zrušuje pracovní smlouvu mezi Centrum technických služeb s.r.o., se sídlem 
Svatopluka Čecha 600/44, Kuřim, IČ 26307189. a Ing. Ladislavem Tomšů, bytem Horákova 4, Brno 
jako jejím zaměstnancem ze dne 20. 10. 2011. Dvě nyní platné smlouvy s Ing. Ladislavem Tomšů, 
bytem Horákova 4, Brno (pracovní smlouva a smlouva o výkonu funkce jednatele) nahradí jedna nová 
smlouva o výkonu funkce jednatele (vizte příloha A). Důvodem je navýšení odměny a přiznání 
zaměstnaneckých benefitů. 
 
Přílohy: A - smlouva o výkonu funkce Tomšů 

B - příloha 
 
Přijaté usnesení: 373/2019 - RM schvaluje v působnosti valné hromady obchodní společnosti 

Centrum technických služeb Kuřim s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, 
Kuřim, IČ 26307189 "Smlouvu o výkonu funkce" jednatele Centrum technických 
služeb Kuřim s.r.o., se sídlem Svatopluka Čecha 600/44, Kuřim, IČ 26307189 
s Ing. Ladislavem Tomšů, bytem Horákova 4, Brno s účinností od 1. 9. 2019. 

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

15. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – III. etapa, Dodatek č. 8 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. 8 ke Smlouvě o dílo 2018/D/0028. 
Předmětem dodatku jsou méněpráce a vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci. 
 
Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- zkrácení parapetů, provedení SDK obkladů a zalištování kabelů - ZL č. 79 ..... 3.814,86 Kč bez DPH 
Z důvodu dosažení lepších provozních a estetických vlastností díla bylo rozhodnuto o dodatečném 
zkrácení parapetů výdejního okna v m.č. 1.13, zalištování stávajících kabelů v rozích u napojení 
nových stěn a chodby staré budovy a zhotovení SDK obkladů kabelů v chodbě 1.PP. Tyto detaily 
nebyly v projektu řešeny. 
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- doplnění podlahového žlabu, okenní žaluzie, dopojení odpadu - ZL č. 80 ...... 47.491,50 Kč bez DPH 
PD a soupis prací neobsahuje některé položky nutné k zajištění funkčnosti a dokončení díla. Jedná se 
o doplnění podlahového žlabu v m.č. 1.12 u výdejních oken, který umožní průběžný úklid prostor, 
původní malou podlahovou vpusť, která v prostoru byla, PD chybně zrušila. Bylo provedeno chybějící 
dopojení odpadu v podlaze stávající kuchyně pro multifunkční pánev, doplněny žaluzie u výrobku H15 
- okno s požární odolností ve stávající kuchyni, které bylo zaměněno za obyčejné okno, jež původně 
bylo opatřeno žaluziemi. Dále byly do soupisu prací doplněny položky pro obnovu dlažby v místech 
bouraných příček v m.č. 1.12 a v místě výměny dveří T15. 
 
- provedení opravy opěrné zídky - ZL č. 81 ........................................................ 28.684,66 Kč bez DPH 
Při výstavbě přístupové rampy bylo nutné demontovat zábradlí u stávajícího hlavního vstupu a ubourat 
část zídky pod zábradlím. Zídka bude uvedena do původního stavu a její hlava opatřena parapetem 
z teraca. 
 
- provedení okapového chodníku u rampy - ZL č. 82 ......................................... 18.458,56 Kč bez DPH 
PD a soupis prací neobsahuje práce pro provedení okapového chodníku podél stěny vedle přístupové 
rampy. Vzhledem k tomu, že terén sousedí se stěnou sklepa stávající budovy a ve stěně byly nedávno 
provedeny sanační práce z důvodu pronikání vlhkosti, je provedení okapového chodníku k zajištění 
odvodu dešťové vody nezbytné. 
 
- provedení oprav stávající fasády - ZL č. 83 ..................................................... 14.692,20 Kč bez DPH 
PD ani soupis prací neobsahují položky pro obnovu původních fasád v místě napojení nových 
konstrukcí - m.č. 1.01 závětří a schodiště a VŠ2, tyto byly doplněny. 
 
- záměně žákovských židlí v učebnách za židle s kolečky - ZL č. 84 ................. 63.800,00 Kč bez DPH 
Z důvodu špatné zkušenosti s navrženými žákovskými židlemi do učeben byly, na žádost 
provozovatele základní školy, v projektu navržené židle zaměněny za židle kolečkové. 
Související méněpráce. ....................................................................................... -66.275,00 Kč bez DPH 
 
- doplnění požadavků PBŘ, které nebyly zapracovány do PD - ZL č. 85 ........ 118.284,93 Kč bez DPH 
Soupis prací neobsahuje položky pro splnění požadavků PBŘ na vnitřní odběrná místa požární vody, 
požární utěsnění prostupů přes konstrukce oddělující požární úseky a zabezpečení průchodu rozvodů 
VZT přes požární úseky, tyto byly doplněny. Z důvodu rozporu mezi PD a vyjádřením HZS byly rovněž 
dodatečně doplněny panikové kliky ke 3 dalším dveřím. 
 
- odvodnění stávajících střech - ZL č. 86 ............................................................. 4.952,40 Kč bez DPH 
Na střechu nad místnostmi 1.03 a 1.05 vyúsťují 3 svody ze stávajících střech v jednom místě. Při 
silném dešti dochází k hromadění vody u světlíků a vyústění VZT a hrozí zatékání přes lemování 
těchto střešních prvků. Stávající svody je třeba nastavit a odvést každý na jiné místo nové střechy. 
 
- provedení přeložky vývodů kanalizace pro dřezy a doplnění radiátoru-ZL č. 873.683,87 Kč bez DPH 
V místnosti WC m. č. 1.06 byl doplněn radiátor, protože stávající musel být z důvodu změny dispozice 
demontován. Pro lepší obsluhu umývacího centra v m. č. 1.03 žáky nižších ročníků rozhodl investor, 
na žádost provozovatele, o snížení výšky pultu. Následně musely být přesekány již hotové odpady 
ZTI. 
 
- doplnění oprav omyvatelných nátěrů stěn a malba stropu kuchyně - ZL č. 88 .. 6.740,00 Kč bez DPH 
Soupis prací neobsahuje položky pro obnovu omyvatelných soklů v 1., 2. a 3. NP stávající budovy, 
které jsou poškozeny z důvodu budování výtahů a sociálních zařízení. Po demontáži příček 
a stropního podhledu v bývalé kanceláři provozní kuchyně bylo nutné rovněž vymalovat strop. Tyto 
položky byly doplněny do soupisu prací. 
 
- doplnění odvodu vody ze střechy venkovního přístřešku - ZL č. 89 ................ 26.950,00 Kč bez DPH 
PD neobsahuje prvky pro svedení vody ze střechy přístřešku venkovní učebny. Voda volně skapává 
z okrajů střech na novou terasu z prken. Projekt byl doplněn o svody a okapy po obou stranách 
střechy. 
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Cena víceprací Dodatek č. 8 
Cena víceprací bez DPH  ................................ 337.552,98 Kč 
DPH  .................................................................. 70.886,13 Kč 
Cena víceprací vč. DPH  ................................. 408.439,11 Kč 
 
Cena méněprací Dodatek č. 8 
Cena méněprací bez DPH  .............................. - 66.275,00 Kč 
DPH  ................................................................ - 13.917,75 Kč 
Cena méněprací vč. DPH  ............................... - 80.192,75 Kč 
 
Celková cena Dodatek č. 8  
Cena celkem Dodatek č. 8 bez DPH  .............. 271.277,98 Kč 
DPH  .................................................................. 56.968,38 Kč 
Cena celkem Dodatek č. 8 vč. DPH  ............. 328.246,36 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 
Navýšení Dodatek č. 8 bez DPH ..................... 271.277,98 Kč 
Cena realizace celkem bez DPH  ............... 43.676.163,72 Kč 
DPH  ............................................................. 9.171.994,39 Kč 
Cena realizace celkem vč. DPH  .............. 52.848.158,11 Kč 
 
 
Z důvodu výše zmiňovaných prací dojde k navýšení rozpočtu o 328.246,36 Kč vč. DPH. 
OI doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o dílo č. 2018/D/0028. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 8 SOD 2018D0028 ZŠJ III. etapa 

B - změnový list dodatek č8 SOD ZŠ Jungmannova 
 
Přijaté usnesení: 374/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 8 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 328.246,36 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

16. Uzavřením smlouvy o vystoupení cimbálové muziky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 13. 9. 2019 bude slavnostně otevřen zrekonstruovaný kulturní dům. Pro návštěvníky je připraven 
kulturní program, mj. vystoupení cimbálové muziky před KD. V příloze předkládáme radě města 
smlouvu a žádáme o souhlas s uzavřením. 
 
Přílohy: A - smlouva o vystoupení 
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Přijaté usnesení: 375/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy na vystoupení cimbálové muziky 
s Tomášem Zouharem, xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 24 Drásov, na otevření kulturního 
domu dne 13. 9. 2019 dle přílohy. 

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

17. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
retence – zemní práce 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

retenční nádrž zemní práce“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-016 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dle plánovací smlouvy má pod velkým parkovištěm sportovního areálu být zbudována retenční nádrž 
o objemu cca 320 m3. Momentálně se ve sportovním areálu pohybují dvě firmy, které pro město 
zhotovují stavební objekty, které mají na budování retence další časové návaznosti: Zimní stadion 
Kuřim, s.r.o. - prodloužení IS; EUROVIA CS, a.s. - opěrná stěna, komunikace včetně chodníků, které 
byly poptány pro nacenění zemních prací souvisejících s realizací výstavby retenční nádrží. Cena 
projekčního rozpočtu byla stanovena na 5.179.204 Kč bez DPH. Cenové nabídky jsou následující: 
Zimní stadion Kuřim, s.r.o.  3.154.359,-- Kč bez DPH 
EUROVIA CS, a.s.  3.086.375,63 Kč bez DPH 
 
Vzhledem k  provázanosti s ostatními stavbami ve sportovním areálu a časové naléhavosti z důvodu 
koordinace realizace staveb ve sportovním areálu a realizace se samotnou stavbou retenční nádrže 
OI navrhuje radě města, v souladu Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele pro 
realizaci retenční nádrže, zemní práce a uzavřít na toto smlouvu se společností EUROVIA CS, a.s., 
Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, a to za cenu 3.734.515 Kč 
vč. DPH (tj. 3.086.375,63 Kč bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu“. 
 
Přílohy: A - nabídka Zimní stadion Kuřim 

B - nabídka Eurovia 
 
Přijaté usnesení: 376/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Dopravní 
a technická infrastruktura sportovního areálu - retenční nádrž zemní práce“ 
a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a.s., Odštěpný 
závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 
3.734.515 Kč vč. DPH ve věci realizace zemních prací pro dodávku retenční 
nádrže. 

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

18. Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 3/2019 (IV-OI-2019-014) 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
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Podle vnitřní směrnice S4/2018/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Kotelna III.kategorie MŠ Jungmannova“. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 30. 7. 2019 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné. Otevírání obálek proběhlo 19. 8. 
2019. Na výzvu bylo upozorněno přes profil zadavatele 16 firem. Byly celkem podány čtyři nabídky. 
Otevírání obálky s nabídkou bylo provedeno hodnoticí komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla 
nejnižší nabídková cena. Předpokládaná hodnota zakázky 1.300.000 Kč vč. DPH. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnoticí komisí doporučena radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti SINGO, spol. s r. o., Sentice 150, 666 03 Tišnov, IČ 43389635, s nejnižší 
nabídkovou cenou 949.552 Kč bez DPH (tj. 1.148.957,92 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - protokol 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 377/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu o otevírání 

obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Kotelna 
III. kategorie MŠ Jungmannova“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností SINGO, spol. s r. o., Sentice 150, 666 03 Tišnov, IČ 43389635, která 
předložila nabídku v celkové hodnotě 949.552 Kč bez DPH (tj. 1.148.957,92 Kč 
vč. DPH). 

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

19. Zápis z komise ŽP ze dne 19. 8. 2019 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Zuzana Svobodová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi zápis z jednání komise ŽP ze dne 19. 8. 2019. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 378/2019 - RM bere na vědomí zápis z komise ŽP ze dne 19. 8. 2019 v bodech 1, 

3 a 5, schvaluje body 2 a 4, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
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20. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor 
a přístavba výtahu“ – výběr nejvhodnější nabídky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelová Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 16. schůzi, konané dne 4. 6. 2019 schválila zadávací dokumentaci včetně 
příloh investiční akce, vedené v rozpočtu města pod názvem „Vybudování odborných učeben na 
Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
Veřejná zakázka na stavební práce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor 
a přístavba výtahu“ je zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení, v souladu s ustanovením § 53 
zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
zákon). Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou stavební úpravy ve společných prostorách 1. NP 
a dále ve vybraných místnostech 1. a 3. NP, vestavba nového výtahu v prostoru vnitřního atria 
a vestavba nového bezbariérového WC ve 3. NP objektu ZŠ Kuřim, Tyršova. Navrženými stavebními 
úpravami nebude zasahováno mimo vnější obvod stávajícího objektu, nedojde ke změnám na 
stávajícím připojení objektu k sítím technické a dopravní infrastruktury a nedojde k navýšení kapacity 
školy. 
Projektovou dokumentaci pro provádění stavby zpracovala v 03/2019 společnost Ateliér Němec, s.r.o. 
 
Předpokládaná hodnota veřejné zakázky na stavební práce činila 6,6 mil. Kč bez DPH 
a předpokládaná délka realizace 4 měsíce. 
Administraci veřejné zakázky provádí, na základě uzavřené Příkazní smlouvy na administraci 
č. 2019/D/0073, paní Renata Petrželová, Růžová 183, Lutín. 
 
K elektronickému vyhlášení prostřednictvím certifikovaného Národního elektronického nástroje NEN 
došlo dne 15. 7. 2019. Současně byla výzva odeslána 7 Radou schváleným dodavatelům. 
 
Otevírání nabídek v elektronické podobě proběhlo dne 8. 8. 2019 po uplynutí stanovené lhůty pro 
podání nabídek za účasti členů komise pro otevírání nabídek. Ve stanovené lhůtě pro podání nabídek 
zadavatel obdržel 1 nabídku. 
Tuto podanou nabídku následně zadavatel vyhodnotil a posoudil. 
Po provedeném posouzení zadavatel zkonstatoval, že účastník prokázal splnění kvalifikace 
v požadovaném rozsahu a doporučuje proto Radě města jako nejvhodnější nabídku, nabídku 
společnosti Moravská stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, 
IČ 48529303 v celkové hodnotě 8.262.860 Kč bez DPH. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v protokolech, které tvoří přílohu tohoto příspěvku. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení výběr nejvhodnější nabídky a smlouvu 
o dílo s vybraným dodavatelem, která bude uzavřena po uplynutí zákonem stanovených lhůt. 
 
Na tento projekt byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
V rámci projektu IROP „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ byla 
dále v roce 2019 schválena žádost o změnu. Žádost se týkala změny dispozičního řešení v rámci 
školy a s tím souvisejícího prodloužení termínu realizace projektu do 30. 9. 2020. 
Předkládané změny nemají vliv na výši poskytované finanční podpory. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 22. 1. 
2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2019 částku 12,6mil. Kč. 
 
Přílohy: A - protokoly 

B – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 379/2019 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolech 

k veřejné zakázce „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor 
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a přístavba výtahu“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností Moravská 
stavební unie - MSU s.r.o., Jižní náměstí 7/7, 619 00 Brno - Dolní Heršpice, 
IČ 48529303, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
8.262.860 Kč bez DPH (tj. 9.998.061 Kč s DPH). 

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

21. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – 
prodloužení IS Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

prodloužení IS“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2019-007 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Na základě usnesení č. 220/2019 rady města ze dne 6. 5. 2019 byla uzavřena smlouva o dílo se 
společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 v hodnotě 
3.595.084 Kč vč. DPH pro realizaci prodloužení inženýrských sítí pro sportovní areál - dešťová 
a splašková kanalizace, vodovod a plynovod. 
 
Dne 15. 8. 2019 bylo dohodnuto, že v září nastoupí firma EUROVIA CS a.s. na realizaci komunikace 
vč. chodníku ve sportovním areálu. V momentě, kdy budou založeny obrubníky pro tyto komunikace, 
je možnost pokládky prodloužení další inženýrské sítě NN. Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení 
termínu smlouvy se společností Zimní stadion Kuřim s.r.o. do 30. 9. 2019. 
Nyní probíhají konzultace cenové nabídky. Cena těchto prací bude řešena Dodatkem č. 2. 
 
OI doporučuje radě města uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2019/D/0079 se společností Zimní 
stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, IČ 05886007 pro změnu termínu dokončení prací 
do 30. 9. 2019. 
 
Přijaté usnesení: 380/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0079 

na zakázku „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - prodloužení 
IS“ se společností Zimní stadion Kuřim, s.r.o., Dlouhá 1720/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 05886007 se změnou termínu dokončení prací do 30. 9. 2019. 

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

22. Wellness Kuřim – šatní skříňky 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Wellness Kuřim - šatní skříňky“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2019-016 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr 
zhotovitele dodávky a montáže šatních skříněk ve Wellness společnost ADI interiér s.r.o., Výstaviště 
405/1, 603 00 Brno, IČ 25599925. 
Důvodem je, že nynější prvky byly zhotoveny na míru do prostor Wellness od této firmy. 
Celková cena za dodávku a montáž šatních skříněk činí 144.836 Kč bez DPH (tj. 175.252 Kč vč. 
DPH). 
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Akce bude uzavřena na objednávku a hrazena z ORG 1048 000 000 „Wellness Kuřim“. 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 381/2019 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII směrnice 

S4/2018/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Wellness 
Kuřim - zámky“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností ADI interiér 
s.r.o., Výstaviště 405/1, 603 00 Brno, IČ 25599925 za cenu 175.252 Kč vč. DPH ve 
věci dodávky a montáže šatních skříněk. 

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

23. Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. Etapa - vyjádření k DSP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Podle Plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim - Záhoří 
mezi městem Kuřim a investorem výstavby v lokalitě Záhoří, společností IMOS Development, otevřený 
podílový fond, uzavřené dne 12. 10. 2018, je město Kuřim oprávněno vyjádřit se k projektové 
dokumentaci pro územní a stavební řízení. Investor může předložit danou dokumentaci na stavební 
úřad pouze se souhlasem města Kuřim. 
Radě města je k odsouhlasení předkládána dokumentace Obytného soubor Kuřim Záhoří, etapa 1 pro 
stavební řízení. Tato dokumentace byla již dříve radními města projednána a dotazy a připomínky byly 
zodpovězeny a vyřešeny na pracovním jednání radních se zástupci investora a projektanta dne 14. 8. 
2019. Zodpovězeny a vysvětleny byly všechny dotazy a připomínky. 
Na základě projednání nebyly radními vzneseny žádné další požadavky. V platnosti zůstává 
požadavek vznesený Radou města Kuřim již ve stupni územního řízení, tedy že do dešťové 
kanalizace bude před zaústěním do budoucí vodní nádrže (dnešní suchý poldr v lokalitě za novou 
severní průmyslovou zónou) na potoku Kuřimka vřazen lapač splavenin. Tato podmínka bude řešena 
až v prováděcí dokumentaci. 
 
Přijaté usnesení: 382/2019 - RM souhlasí s projektovou dokumentací Obytný soubor Kuřim Záhoří - 

1. etapa ve stupni DSP předloženou investorem IMOS Development, otevřený 
podílový fond, IČ 75160013 a dále RM souhlasí s vydáním stavebního povolení 
pro stavbu Obytného souboru Kuřim Záhoří - 1. etapa. 

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

24. Obytný soubor Kuřim Záhoří – 1b etapa - vyjádření k projektu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Podle Plánovací smlouvy o úpravě právních vztahů při výstavbě obytného souboru Kuřim – Záhoří 
mezi městem Kuřim a investorem výstavby v lokalitě Záhoří, společností IMOS Development, otevřený 
podílový fond, uzavřené dne 12. 10. 2018, je město Kuřim oprávněno vyjádřit se k projektové 
dokumentaci pro územní a stavební řízení. Investor může předložit danou dokumentaci na stavební 
úřad pouze se souhlasem města Kuřim. 
Radě města je k odsouhlasení předkládána dokumentace Obytného soubor Kuřim Záhoří, etapa 1b, 
pro územní řízení. Tato dokumentace byla již dříve radními města projednána a dotazy a připomínky 
byly zodpovězeny a vyřešeny na pracovním jednání radních se zástupci investora a projektanta dne 
14. 8. 2019. Zodpovězeny a vysvětleny byly všechny dotazy a připomínky. 
Na základě projednání nebyly radními vzneseny žádné další požadavky. V platnosti zůstává obecný 
požadavek vznesený Radou města Kuřim již u předchozí etapy, a to že v případě změn projektové 
dokumentace na základě připomínek dotčených orgánů bude tato po úpravě opětovně předložena 
radě města ke schválení. 
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Rada města rovněž musí udělit souhlas se stavbou na pozemcích města, v tomto případě na pozemku 
p. č. 3062/123. Příslušnou smlouvu bude připravena OMP MěÚ Kuřim. Přístup do území je řešen 
změnou územního rozhodnutí k etapě 1. 
 
Přijaté usnesení: 383/2019 - RM souhlasí s projektovou dokumentací Obytný soubor Kuřim Záhoří, 

etapa 1b, ve stupni DUR předloženou investorem IMOS Development otevřený 
podílový fond, IČ 75160013. Dále RM souhlasí s vydáním územního rozhodnutí 
pro stavbu Obytného souboru Kuřim Záhoří - 1b etapa na parcelách č. 3062/123 
ve vlastnictví města. 

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

25. „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního 
vybavení – dodatek č. 2 ke kupní smlouvě na dodávku ostatního 
vybavení a orientačního systému 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 8. schůzi, konané dne 22. 3. 2019 schválila kupní smlouvu na dodávku 
ostatního vybavení a orientačního systému na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení, se společností U1 s.r.o.  
Předmětem koupě je ostatní vybavení, informační a orientační systém včetně veškerých součástí 
a příslušenství v typech a počtech stanovených v příloze kupní smlouvy. Kupní smlouva byla se 
zhotovitelem podepsána dne 17. 5. 2019.  
Dne 27. 6. 2019 schválila Rada města dodatek č. 1 na rozšíření předmětu koupě a prodloužení 
termínu dodání informačního systému. Vzhledem k tomu, že v rámci dodatku č. 1 došlo i ke zrušení 
některých položek, došlo dodatkem č. 1 ke snížení smluvní ceny o 6.054 Kč bez DPH. 
 
Odbor investiční předkládá Radě města ke schválení návrh dodatku č. 2 ke kupní smlouvě, jehož 
předmětem je rozšíření předmětu koupě. 
 
 
Specifikace a odůvodnění změny: 
 
Po instalaci zásobníků na ubrousky na WC pro veřejnost bylo zjištěno, že v některých místnostech 
osazený zásobník brání plynulému provozu. Hloubka niky na WC v přízemí, v místnosti 1.05, do které 
bylo dle projektu navrženo umístit zásobník ubrousků, byla po provedení stavebních úprav menší, než 
předpokládal projekt. Z tohoto důvodu není možné ponechat zásobník na stěně niky. Řešením je 
dodávka a osazení zásobníku na ubrousky s integrovaným košem, zabudovaným do vedlejší dřevěné 
dělicí příčky. 
Vzhledem k tomu, že na WC ve 2.NP nelze do niky zásobník rovněž umístit a dále z důvodu 
celkového estetického sjednocení vzhledu zásobníků na všech toaletách přístupných veřejnosti, je 
navrženo doobjednání 6ks zásobníků s košem určených k zabudování do stěny. Šest kusů z původně 
dodaných zásobníků bude nainstalováno do jiných částí objektu vedle umyvadel (např. mateřské 
centrum apod.). 
 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 6 zákona - její potřeba vznikla v důsledku okolností, které 
zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, která nemění celkovou povahu veřejné 
zakázky, a která vyvolává zvýšení nákladů o 87.970 Kč bez DPH. 
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změna důvod změna rozšíření/zúžení 
v Kč 

hodnota změny 
(absolutní) v Kč 

cenový nárůst (při 
odečtu méněprací) 
v Kč 

OV/06k § 222 odst. 4 0 /-4.458 4.458  - 4.458 

OV/06l § 222 odst. 4 0/-8.296 8.296  - 8.296 

OV/06n § 222 odst. 4 +3.250/0 3.250    3.250 

OV/06o § 222 odst. 4 +3.450/0 3.450    3.450 

OV/02 § 222 odst. 6 +87.970/0 87.970  87.970 

 
Kontrola splnění podmínek pro změny dle § 222 odst. 4 zákona 
Součet hodnoty všech změn závazku dle tohoto odstavce musí být nižší než 10% původní hodnoty 
závazku. 
10% z 293.449 Kč bez DPH = 29.344,90 Kč 
 
19.454 Kč < 29.344,90 Kč - splňuje 
 
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 293.449 Kč bez DPH = 146.724,50 Kč 
 
2/ Společný limit cenového nárůstu závazku (při odečtení nerealizovaných služeb) 
nesmí přesáhnout 30% původní hodnoty závazku.  
30% z 293.449 Kč bez DPH = 88.034,70 Kč 
 
Porovnání dle 1/………………………………   87.970,00 Kč ≤ 146.724,50 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/……………………………….  87.970,00 Kč < 88.034,70 Kč - splňuje 
 
Rekapitulace ceny díla:  
Cena bez DPH dle kupní smlouvy a dodatku č. 1 287.395 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 2 kupní smlouvy    87.970 Kč 
Celková cena bez DPH  375.365 Kč 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města schválení dodatku č. 2 ke kupní smlouvě. 
 
Investiční akce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ je zařazena ve schváleném rozpočtu města 
pod ORJ 004, ORG 1162 000 000. 
Zastupitelstvo města dne 22. 1. 2019 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na investiční akci 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ (stavba, okolí, interiér, gastro, digit. kino) pro rok 2019 
částku 69,5mil. Kč.  
Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2019 schválilo rozpočtové opatření na zvýšení této vyčleněné částky 
o 2,2mil. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 384/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke Kupní smlouvě č. 2018/D/0142 

na Ostatní vybavení, informační a orientační systém na veřejnou zakázku 
„Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ - dodávka vnitřního vybavení, se 
společností U1 s.r.o., Nejedlého 373/1, 638 00 Brno, IČ 26273179, kterým se 
navyšuje celková smluvní cena díla na 375.365 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
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26. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 13 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. 
Dne 29. 5. 2019 schválila rada města dodatek č. 12, kterým došlo v důsledku provedení dalších 
změnových prací k navýšení celkové ceny díla na 132.111.981,40 Kč bez DPH. 
 
OI předkládá radě města ke schválení návrh dodatku č. 13 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. 043 
Po provedení hlukového měření bylo po vyhodnocení akustikem zjištěno, že v případě živé hudby ve 
velkém sále dosahující 90dB, bylo na severní straně zjištěno měřením překročení hygienických limitů 
hluku stanovených Nařízením vlády č. 272/2011 Sb. pro chráněný venkovní prostor staveb. Důvodem 
je únik hluku přes vzduchotechnické potrubí za jevištěm a dveře výtahu pro rekvizity. Vzhledem 
k tomu, že investor od počátku požadoval možnost produkce živé hudby intenzity 90-95dB, 
a provedené náročné stavební úpravy ve velkém sále pomocí akustických oken dosažení této hladiny 
hluku umožňují, bylo akustikem doporučeno, provést dodatečnou instalaci 2 posuvných stěn do 
prostoru zadního jeviště. 
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. 043, vyvolává 
zvýšení nákladů o 415.500,00 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 044 
V rámci předpřejímky stavby bylo zjištěno, že do otvoru na boční straně klubového baru je nutné 
z bezpečnostních důvodů doplnit zábradlí, které by zabránilo případnému pádu osob do prostoru 
přilehlého schodiště. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 zákona - jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 044, vyvolává 
zvýšení nákladů o 8.650 Kč bez DPH. 
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Změna č. 045 
V době zpracování projektové dokumentace nebyla jasně stanovena koncepce využití malého sálu. 
Existovala pouze představa o jeho multifunkčním využití, která byla v průběhu realizace stavebních 
prací a na stavbě zjišťovaných skutečností upřesňována, čímž vyvstávaly postupné požadavky i na 
stavební připravenost pro dodávku digitálního kina. Jedním z těchto požadavků je i nutnost zajištění 
odtahu vzduchu z projektoru v promítací kabině. 
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. 045, vyvolává 
zvýšení nákladů o 19.005,00 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 046 
Po umístění hlavních předních reproduktorů kinové reprosoustavy v rámci dodávky digitálního kina 
bylo dodavatelem digitálního kina doporučeno, s ohledem na kvalitu poslechu a zamezení šíření 
zvuku z kinosálu do místnosti 0.18 - přípravna malého sálu, dodatečné uzavření průchozích otvorů 
připravených pro osazení těchto reproduktorů. Dodavatel kina vsadil do zadní části otvorů 
polystyrénové desky, které jsou z místnosti 0.18 pohledové, a které je proto nutné opticky překrýt. 
Jako vhodné řešení bylo zvoleno provedení SDK předstěny. 
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. 046, vyvolává 
zvýšení nákladů o 24.315,97 Kč bez DPH. 
 
Změna č. 047 
Po zadání zpracování revize elektro zhotovitelem stavby bylo revizním technikem zkonstatováno, že 
i když je elektroinstalace provedena dle projektové dokumentace, není v souladu s ČSN 332420 
a nelze vydat revizní zprávu elektroinstalace bez závad. Po konzultačních jednáních, která následně 
proběhla i za účasti přizvaného zástupce Technické inspekce ČR, bylo dohodnuto, že zhotovitel 
úpravy, nezbytné pro vydání revizní zprávy, provede na základě projektantem dopracované revize 
projektové dokumentace elektro. 
Změna naplňuje podmínky dle § 222 odst. 5 zákona - jedná se o dodatečné stavební práce, které 
nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy, jsou nezbytné pro řádné dokončení a zkolaudování 
díla. Změna, která je součástí „Požadavku na změnu“ a „Podkladu k rozhodnutí“ č. 047, vyvolává 
zvýšení nákladů o 386.593,53 Kč bez DPH. 
 
Kromě posuvných stěn, které mají dodací termín 6 -8 týdnů, je předpoklad provedení ostatních změn 
do konce 08/2019. 
 
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 
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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 

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 

Č. 043 § 222 odst. 6 +415.500,00/0 415.500,00 415.500,00 

Č. 044 § 222 odst. 5 +8.650,00/0 8.650,00 8.650,00 

Č. 045 § 222 odst. 6 +19.005,00/0 19.005,00 19.005,00 

Č. 046 § 222 odst. 6 +24.315,97/0 24.315,97 24.315,97 

Č. 047 § 222 odst. 5 +386.593,53/0 386.593,53 386.593,53 

 
 
Porovnání dle 1/………………………………  46.075.066,40 Kč ≤ 48.357.407,03 Kč - splňuje 
 
Porovnání dle 2/………………………………. 27.076.455,70 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. 12 132.111.981,40 Kč 
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Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 13 smlouvy o dílo     854.064,50 Kč 
Celková cena bez DPH  132.966.045,90 Kč 
 
Stavební práce, které jsou předmětem dodatku č. 13, 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. 13 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 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. Tato částka pak byla schváleným rozpočtovým 
opatřením č. 4, dne 25. 6. 2019 navýšena na 71,7 mil. Kč. 
Výše uvedené změny nezpůsobí navýšení schváleného rozpočtu investiční akce pro rok 2019. 
 
Přijaté usnesení: 385/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 13 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 132.966.045,90 Kč 
bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 16 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 8. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 8. 2019 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Nebytový prostor č. 847/10 ul. nám. Osvobození, Kuřim – technické zhodnocení 
 2A - odborné posouzení  
3 Izolace a zateplení rodinného domu č. p. 740, ul. Luční, Kuřim – Dodatek č. 1 ke 

Smlouvě o dílo č. 2019/D/0086 
 3A - Dodatek č. 1 
 3B - Vícenáklady - Luční 740 
4 Vyřazení majetku  
 4A - vyřazovací protokol stř. 1 
 4B - vyřazovací protokol stř. 1 informatici 
 4C - vyřazovací protokol stř. 9 
 4D - vyřazovací protokol stř. 12 
 4E - servisní protokol MUKUH000C6O3 
 4F - protokol o likvidaci + technická zpráva VRT 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Havjar, 

p. č. 2642/936“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NNk, 

Malý, p. č. 2614/1, 612/23“ 
 6A - situace 
 B - situace 
 6C - smlouva 
7 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, kpt. 

Jaroše, obnova NNk“ 
 7A - situace 
 7B - smlouva 
8 Klubovna pro seniory - schválení Smlouvy o připojení plynu- GasNet 
 8A - smlouva o připojení k DS  
9 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Jungmannova 
 9A - žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 
 9B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení 
10 Žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku ZŠ Jungmannova 
 10A - žádost o souhlas s prodejem nepotřebného majetku 
11 Servisní smlouva - docházkový systém Anet 
 11A - návrh servisní smlouvy ANET 
 11B -  příloha 1 Komunikační matice v01 
 11C - příloha 2 Servis ANeT v08 
 11D - příloha 3  Servisovaný systém 
 11E -  příloha 4 Všeobecné servisní podmínky ANeT v09 
12 Smlouva o výkonu funkce jednatele Centrum technických služeb – Ing. Ladislav Tomšů 
 12A - smlouva 
 12B - příloha č. 1 
13 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 

místními komunikacemi  
14 OVEKO a.s. – žádost o rozšíření pachtu pozemků kvůli zaplocení 
 14A - příloha 
 14B - příloha 
15 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – III. etapa, Dodatek 

č. 8 k SOD 
 15A - dodatek č. 8 ZŠJ III. etapa 
 15B - ZL dodatek č. 8 ZŠJ 
16 Uzavřením smlouvy o vystoupení cimbálové muziky  
 16A - smlouva o vystoupení 
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17 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – retence – zemní práce 
 17A - nabídka Zimní stadion Kuřim 
 17B - nabídka Eurovia 
18 Kotelna III. kategorie MŠ Jungmannova - vyhodnocení VŘ 
 18A - protokol 
 18B - smlouva o dílo 
19 Zápis z komise ŽP ze dne 19. 8. 2019 
 19A - zápis 
20 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – 

výběr nejvhodnější nabídky 
 20A - protokoly z průběhu posouzení a hodnocení 
 20B - smlouva o dílo bez příloh 
21 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu – prodloužení IS Dodatek č. 1 
22 Wellness Kuřim – šatní skříňky 
 22A - nabídka 
23 Obytný soubor Kuřim Záhoří - 1. Etapa - vyjádření k DSP 
24 Obytný soubor Kuřim Záhoří – 1b etapa - vyjádření k projektu 
25 „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ – dodávka vnitřního vybavení – dodatek č. 2 

ke kupní smlouvě na dodávku ostatního vybavení a orientačního systému 
26 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 13 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 


