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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2019 konané dne 10. 9. 2019 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:35 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 
 

1 Výstavba Rodinného domu parc. č. 2642/936 

2 Rodinný dům Třebízského 364 - Nástavba a stavební úpravy 

3 Příprava projektové dokumentace - odlišný postup, Revitalizace veřejného osvětlení 
města Kuřimi 2020 

4 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 

5 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 

6 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy 
vozidel 

7 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 

8 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 
č. 1 – výkon koordinátora BOZP 

9 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – TDI  

10 Smlouva o rekonzervaci a expoziční adjustaci archeologických předmětů 

11 Různé 

 
 

1. Výstavba Rodinného domu parc. č. 2642/936 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Na základě žádosti o vyjádření města Kuřimi jako vlastníka sousedního pozemku parc. č. 4968 v k. ú. 
Kuřim k výstavbě rodinného domu a samostatně stojící garáže  na pozemku parc. č. 2642/936 a se 
sjezdem na pozemek parc. č. 4968, zaslané na odbor investiční 20. 6. 2019 předkládá radě města 
Kuřimi ke schválení následující stavební objekty vybudované na parc. č. 2642/936 a to zpevnění 
ploch, retenční nádrž na dešťovou vodu a oplocení. To vše dle projektové dokumentace, kterou dodal 
stavebník (vizte příloha). 
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V rámci stavby žádá o napojení na inženýrské sítě v majetku města přípojkou dešťové, splaškové 
kanalizace a vodovodní přípojkou. 
Stavebník dále žádá město Kuřim o povolení připojení sjezdu na místní komunikaci parc. č. 4968. 
Policie ČR souhlasí s nově navrženým připojením pozemku dle přiložené dokumentace (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - situace 

B - sjezd 
 
Přijaté usnesení: 391/2019 - RM schvaluje stavbu rodinného domu, samostatně stojící garáže, 

zpevnění ploch, retenční nádrž na dešťovou vodu, oplocení, napojení na 
inženýrské sítě v majetku města, přípojkou dešťové, splaškové kanalizace 
a vodovodní přípojkou. Dále RM schvaluje připojení sjezdu na komunikaci na 
parc. č. 4968. 

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

2. Rodinný dům Třebízského 364 - Nástavba a stavební úpravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřim ke schválení žádost na stavební úpravy a nástavbu na 
rodinném domě v ulici Třebízského 364, dodanou paní Danou Uhrovou. K žádosti byla předložena 
projektová dokumentace vypracovanou Ing. Davidem Řehořem, dle které budou provedeny stavební 
práce (vizte příloha). 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 392/2019 - RM schvaluje stavební úpravy a nástavbu stávajícího rodinného domu 

paní Dany Uhrové, xxxxxxxxxxxxx, Kuřim tak, jak je uvedeno v projektové 
dokumentaci. 

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

3. Příprava projektové dokumentace - odlišný postup, Revitalizace 
veřejného osvětlení města Kuřimi 2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Konečná Zuzana) 
 
Na základě zaslaného podkladu cenové nabídky od projektantky Ing. Marie Krejčí, sídlem Tetčická 
473/57, 664 47 Střelice ze dne 15. 8. 2019 navrhuje odbor investiční radě města v souladu s interní 
směrnicí Rady města Kuřimi č. S4/2018/RM pro zadávání veřejných zakázek dle čl. VIII., provést 
přímý výběr zhotovitele v rámci dotačního programu EFEKT 2020 akce "Revitalizace veřejného 
osvětlení města Kuřimi 2020", v rozsahu zpracování projektové dokumentace a energetického auditu. 
ZM schválilo dne 10. 9. 2019 podání žádosti o dotaci města Kuřimi z programu EFEKT 2020 na 
projekt "Revitalizace veřejného osvětlení města Kuřimi". Do podpory na obnovu osvětlovacích soustav 
budou zahrnuty okruhy uvedených rozvaděčů (5 - Na Loučkách, 6 - nám. 1. května, 1 - Na 
Královkách) z důvodu současné energetické neúspornosti. 
 
Přibližné náklady na přípravu a realizaci akce (ceny jsou uvedeny bez DPH): 
Vypracování Žádosti, projektové dokumentace a energ. auditu      88.750 Kč 
Přibližné náklady na opravu cca 70 ks svítidel    2.000.000 Kč 
Celkem        2.088.750 Kč 
Celkem včetně DPH       2.527.388 Kč 
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Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 393/2019 - RM schvaluje odlišný postup v souladu s interní směrnicí Rady města 

Kuřimi č. S4/2018/RM na výběr zhotovitele v rámci zpracování podkladů do 
dotačního programu EFEKT 2020 a schvaluje uzavření smluvního vztahu s Ing. 
Marií Krejčí, sídlem Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, na pořízení projektové 
dokumentace s celkovými náklady 88.750 Kč bez DPH, tj. 107.387,50 Kč včetně 
DPH dle cenové nabídky v příloze. 

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

4. Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 
a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. 
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci 
projektu „Jižní Morava - Království Komety“ za podmínek uvedených ve smlouvě. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 394/2019 - RM schvaluje uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi městem 

Kuřim a společností KOMETA GROUP, a.s., se sídlem Křídlovická 911/34, 603 00 
Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020. 

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

5. Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze se nachází návrh dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2738315489 s UNIQA pojišťovna, a.s., 
na pojištění majetku města. Dodatek řeší majetkové pojištění rekonstruovaného objektu kulturního 
domu. Cena ročního pojistného se navyšuje o 16.371 Kč. 
Dodatek bude doplněn o schvalovací doložku RM a ustanovení o zveřejnění v registru smluv. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 395/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k pojistné smlouvě č. 2738315489 

s UNIQA pojišťovna, a.s., Evropská 136, 160 12 Praha 6, IČ 49240480, jehož 
předmětem je pojištění objektu kulturního domu v Kuřimi. 

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

6. Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální 
ceny za nucené odtahy vozidel 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Město Kuřim zahájilo v 9/2019 rekonstrukci silnice II. třídy v ul. Legionářská v Kuřimi s tím, že po dobu 
rekonstrukce je nutno zajistit průjezdnost stanovených objízdných tras po místních komunikacích. 
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V této souvislosti se město Kuřim dohodlo na spolupráci s dodavatelem ve věci odstraňování 
motorových vozidel, která budou tvořit překážku provozu na objízdných trasách, včetně cen, které 
bude za odtahy dodavatel požadovat. 
Vzhledem k uzavřenému smluvnímu vztahu s odtahovou službou je nyní nutné aktualizovat platné 
Nařízení města Kuřimi č. 1/2018, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za 
služby spojené s umístěním těchto vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla. 
Návrh nového nařízení je RM předkládán ke schválení. 
 
Přílohy: A - nařízení města Kuřimi 
 
Přijaté usnesení: 396/2019 - RM vydává Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují 

maximální ceny za nucené odtahy vozidel a za služby spojené s umístěním těchto 
vozidel na odstavnou plochu vymezenou pro odtažená vozidla s účinností dnem 
vyhlášení. 

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

7. Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Důvodová zpráva:  
 
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. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064, který upravuje 
změny rozsahu díla, cenu díla a s tímto spojenou dobu plnění díla. 
 
Změnový list č. 07    528.980,- Kč 
Dodatek č. 3 bez DPH    528.980,- Kč 
 
Změna je popsána v projektové dokumentaci na úpravu okolí „Klubu seniorů“, která spočívá ve 
vybudování 6 parkovacích stání a dlážděné plochy chodníků. Rozsah prací je popsán ve změnových 
listech. Akce je financována z ORG 1380 000 000. 
 
Přílohy: A – dodatek 

B - změnové listy 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 397/2019 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 Smlouvy o dílo č. 2018/D/0064 na 

zakázku „Rekonstrukce kotelny na klubovnu pro seniory - stavba“ se společností 
Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, 
IČ 29298113, který spočívá ve zvýšení ceny díla o částku 528.980 Kč bez DPH 
(tj. 640.066 Kč s DPH) a s tím spojené prodloužení doby plnění. 

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



 
 

 

5 

8. „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
- III. etapa“ - Dodatek č. 1 – výkon koordinátora BOZP 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V současné době zajišťuje Ing. Josef Březina, Ph.D. výkon činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci (dále jen “koordinátor BOZP“) na stavbě „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“, s termínem ukončení výkonu činností koordinátora 
BOZP vydáním kolaudačního souhlasu a odstraněním všech vad a nedodělků. Dle příkazní smlouvy 
č. 2018/D/0041, článku 7 Odměna příkazníka, odstavce 7.3, je stanovena cena za činnost 
koordinátora BOZP ve výši 62.000 Kč bez DPH. Tato cena je stanovena, dle článku 9 Termíny a místa 
plnění za předpokládanou lhůtu 14 měsíců (05/2018 - 06/2019), přičemž část A) investiční akce - 
stavební řešení a část B) - dopravní řešení měly probíhat v souběhu. Vlivem zdlouhavého procesu 
vyřizování stavebního povolení byla realizace stavby - dopravní řešení zahájena později. Rovněž 
došlo k nárůstu objemu prací a tedy i prodloužení doby výstavby části A) - stavebního řešení. 
Vzhledem k těmto skutečnostem byla předpokládaná doba působení koordinátora BOZP na projektu 
Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa prodloužena o 3 měsíce 
(předpoklad ukončení činností do konce září 2019). Toto prodloužení je potřeba zohlednit v ceně za 
výkon činností koordinátora BOZP navýšením celkové ceny o 11.550 Kč bez DPH (tj. 13.975,50 Kč vč. 
DPH). 
Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi o schválení Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě 
č. 2018/D/0041, jehož předmětem je navýšení ceny za výkon činností koordinátora BOZP. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 398/2019 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 k příkazní smlouvě 

č. 2018/D/0041 na zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových 
výukových kapacit - III. etapa“ s vykonavatelem činností koordinátora bezpečnosti 
a ochrany zdraví při práci Ing. Josefem Březinou, Ph.D., xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
623 00 Brno, IČ 03035484, který spočívá v navýšení ceny za výkon činností 
koordinátora BOZP ve výši 13.975,50 Kč vč. DPH, z důvodu dle zápisu. 

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

9. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor 
a přístavba výtahu“ – TDI 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Odbor investiční žádá Radu města o schválení využití odlišného postupu při zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu na výkon technického dozoru investora (dále jen TDI) v souladu s čl. VIII. směrnice 
č. S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, pro Ing. Pavla Šudáka, xxxxxxxxxxxxx 
xxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 na investiční akci, vedenou v rozpočtu města pod názvem 
„Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“. 
 
Pan Ing. Pavel Šudák, jako technický dozor, k všestranné spokojenosti města dozoroval již řadu 
městských staveb, mezi nimiž jsou stavby školských i předškolních zařízení a je dobře znalý místních 
poměrů. Dle cenové nabídky ze dne 28. 8. 2019 činí částka za výkon TDI na předpokládanou dobu 
výstavby 4 měsíce 84.700 Kč s DPH. Vzhledem k celkovým stavebním nákladům ve výši 
9.998.061 Kč s DPH, se jedná o cenu v místě a čase obvyklou. 
 
Na projekt „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ 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) a v roce 2019 byla následně schválena i žádost o změnu. 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. 
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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. 
 
Přijaté usnesení: 399/2019 - RM schvaluje odlišný postup zadání dle směrnice Rady města Kuřimi 

S4/2018/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na výkon TDI pro akci 
„ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ 
a schvaluje zadání zakázky formou objednávky s Ing. Pavlem Šudákem, 
xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, IČ 01446487 za cenu 84.700 Kč s DPH. 

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

10. Smlouva o rekonzervaci a expoziční adjustaci archeologických 
předmětů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Kateřina Rovná) 
 
Usnesením č. 221/2019 schválila RM dodatek ke smlouvě č. 3/2018/MPŘ (smlouva s Muzeem 
Brněnska o výpůjčce sbírkových předmětů pro potřeby stálé expozice o historii města Kuřimi). Tento 
dodatek se týká změny uložení zapůjčených sbírkových předmětů, u kterých vlivem hudební produkce 
na nádvoří zámku došlo k posunu nebo případnému poškození. Tímto dodatkem se vypůjčitel také 
zavázal k zajištění rekonzervace a přeuložení dalších exponátů dle požadavků Muzea Brněnska ve 
spolupráci s Archeologickým ústavem AV ČR. 
 
Předkládám RM smlouvu, která vymezuje způsob rekonzervace a adjustace, dále upravuje další 
podmínky pro přeuložení předmětů v expozici. Taktéž zahrnuje technické řešení a cenovou kalkulaci 
výše zmíněného. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 400/2019 - RM schvaluje uzavření "Smlouvy o rekonzervaci a expoziční adjustaci 

archeologických předmětů" s Archeologickým ústavem AV ČR, Brno, v. v. i., se 
sídlem Čechyňská 363/19, 602 00 Brno, IČ 68081758 na exponáty pro Stálou 
expozici města Kuřimi. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 
 
Starosta ukončil schůzi v 19:52 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
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V Kuřimi dne 10. 9. 2019 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Výstavba Rodinného domu parc. č. 2642/936 
 1A - situace RD parc. č. 2642936 
 1B - sjezd 
2 Rodinný dům Třebízského 364 - Nástavba a stavební úpravy 
 2A - situace 
3 Příprava projektové dokumentace - odlišný postup, Revitalizace veřejného osvětlení 

města Kuřimi 2020 
 3A - cenová nabídka EFEKT 2020 
4 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a.s. 
 4A - smlouva 
5 Dodatek č. 3 k pojistné smlouvě 
 5A - dodatek 
6 Nařízení města Kuřimi č. 3/2019, kterým se stanovují maximální ceny za nucené odtahy 

vozidel 
 6A - Nařízení města Kuřimi 2019 3 Stanovení cen za odtah vozidel 
7 Klubovna pro seniory - schválení dodatku č. 3 Smlouvy o dílo 
 7A - dodatek 
 7B - změnové listy 
 7C - situace 
8 „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - III. etapa“ - Dodatek 

č. 1 – výkon koordinátora BOZP 
 8A - dodatek č. 1 
9 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – stavební úpravy vnitřních prostor a přístavba výtahu“ – TDI 
10 Smlouva o rekonzervaci a expoziční adjustaci archeologických předmětů 
 10A - smlouva 


