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Z á p i s   č í s l o  12/2011 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne  4. 5. 2011 v zasedací místnosti MěÚ Kuřim 
 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  PaedDr. David Holman  člen rady 
  Zdeněk Kříž   člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: Kříž Zdeněk 
 
Starosta zahájil jednání ve 14,05 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

1. Plnění usnesení RM 
1.1. Plnění usnesení RM ke dni 27.4.2011 mat.č.1 
 

2. Majetkoprávní úkony a bytová agenda 
2.1. Moravská stavební – INVEST mat.č.2 
2.2. Souhlas s převodem majetku – p. Leicher 
2.3. Uzavření nájemní smlouvy – manž. Pěničkovi mat.č.3 
2.4. Ukončení nájemní smlouvy – p.Dufek 
2.5. Schválení nájemní smlouvy a souhlas s podnájemem – pí Šmídová 
2.6. Mandátní smlouva – p. Pančík 
2.7. Dohoda o narovnání – p. Husár 
2.8. Schválení dalších členů byt. družstva Sv.Ján Kuřim 
2.9. Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim 
 

3. Výsledky hospodaření města Kuřimi 
3.1. Výsledky hospodaření města Kuřimi k 31. 3. 2011 mat.č.4 
 

4. Organizační záležitosti města a městského úřadu 
4.1. Smlouva daňové poradenství mat.č.5 
4.2. Směrnice Zpracování účetnictví mat.č.6 
4.3. Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím 
 obcí s rozšířenou působností“ mat.č.7 
4.4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi mat.č.8 
4.5. Zrušení nařízení města Kuřimi č. 2/2010 a vydání nového nařízení města 
 Kuřimi  č.1/2011 mat.č.9 
4.6. Město Kuřim a ČR – smlouva o souhlasu s umístěním a realizací stavby mat.č.12 
4.7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
 souvisejících vodovodů a kanalizací mat.č.14 
4.8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi mat.č.15 
 

5. Organizační složky města 
5.1. Generální oprava křídla – jeviště KD mat.č.10 
5.2. Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v r. 2011  mat.č.11 
5.3. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. ke dni 25. 4. 2011  mat.č.13 
5.4. Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání v MŠ mat.č.16 
5.5. Žádost ředitelky MŠ Kuřim, Zborovská mat.č.17 

 
6.  Vaněrka Roman – pronájem restaurace a předsálí  mat.č.18 
 
7.  Slaninová Romana – společný nájem mat.č.18 
 
8.  „I/43 Kuřim Podlesí – křižovatka“ - vyjádření města k projektové dokumentaci  

pro stavební povolení mat.č.19 
9.  Zápis komise stavební  mat.č.20 
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10. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka  mat.č.21 
 
11. Zóna lehké průmyslové výroby – Zadní Mezihoří“ - souhlas s umístěním stavby 

na pozemcích Města Kuřim  mat.č.22 
 
12. Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim  mat.č.23 
 
13. Wellness Kuřim - Smlouva s E.ON o připojení výrobny elektřiny k distribu ční soustavě mat.č.26 
 
14. Smlouvy o vytvoření díla mat.č.27 
 
15. Návrh otevírací doby a ceníku letního koupaliště pro sezonu 2011 mat.č.28 
 
16. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi   mat.č.29 
 
17. Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo č. 123/2007 „ Generel odvodnění města Kuřimi„  mat.č.30 
 
18. Název (předmět) zakázky: „Ku řim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce 

přechod na napájení z distribuce NN“ ( projektová dokumentace) mat.č.31 
 
19. Informace o zadávacím řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 

pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova 
 v Kuřimi“  mat.č.32 

 
20. Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 2010/D/0073 mat.č.33 
 
21. Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská, dodatek č.1  mat.č.34 
 
22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „WELLNESS Ku řim  - šatní skříňky 

pro venkovní bazén“ mat.č.35 
 
23. Různé 

23.1. KORDIS JMK – vyjádření k autobusové zastávce u PENNY  mat.č.24 
23.2. Informace k zhotovení lesní cesty ústící na ul. Boženy Němcové  mat.č.25 
 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi  
1.1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 27. 4. 2011 
(Příloha 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Příloha A: nesplněné úkoly v mezidobí do 27. 4. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 177/2011 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 27. 4. 2011. 
 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

2. Majetkoprávní záležitosti  
2.1. Moravská stavební – INVEST a.s. – Dohoda o úhradě nákladů 
(Příloha 2, 2A, 2B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. J. Davidová) 
 
Dne 21. 4. 2011 obdrželo město Kuřim písemné vyjádření Moravské stavební – INVEST, a.s. (dále jen „MSI“) 
ve věci závazku úhrady nákladů spojených s uzavřením smluv o zřízení věcného břemene v souvislosti 
s majetkovým vypořádáním páteřní stoky dešťové kanalizace R7. 
Zastupitelstvo města Kuřimi dne 14.12. 2010 nabytí části stavby dešťové kanalizace, stoky R7 do majetku města 
projednalo v souvislosti se skutečností, že vlastní těleso kanalizace včetně ochranných pásem se nachází na 
pozemcích především soukromých vlastníků a není nijak zajištěn vstup vlastníka kanalizace na pozemky za 
účelem údržby či provozování této kanalizace a přijalo následující usnesení: 
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1153/10 ZM č.09/2010 - 14.12.10  
ZM schvaluje uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní, s firmou Moravská stavební – Invest, a.s. se sídlem 
Brno, Koliště 13, IČ 25544756, ve věci budoucího převodu páteřní stoky dešťové kanalizace (R7) vybudované 
při výstavbě lokality Díly za sv. Janem I. etapa do majetku města Kuřimi za podmínky, že Moravská stavební –
Invest, a.s se smluvně zaváže k uhrazení věcných břemen. Termín plnění: 31. 12. 2011 (OIRR, OMP)  
 
Příloha  A - vyjádření MSI 
B - dohoda 
 
Přijaté usnesení: 178/2011 - RM schvaluje uzavření Dohody o úhradě nákladů ve věci majetkoprávního 

vypořádání páteřní stoky dešťové kanalizace R7 v lokalitě Díly za sv. Jánem s firmou 
Moravská stavební – INVEST, a.s., se sídlem Koliště 13, 602 00 Brno, IČ: 25544756. 

 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Z. Kříž). 
 
 
2.2. Josef Leicher – souhlas s převodem pozemku 
(Příloha 2, 2C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. J. Davidová) 
 
Dne 6. 4. 2011 požádal pan Josef Leicher o souhlas města Kuřimi s převodem částí pozemků p.č. 2951/2, 2940/1 
 a 2940/45, k. ú. Kuřim, z majetku ČR (spravuje Pozemkový fond - PF) do jeho majetku. Ačkoli požadované 
části parcel nejsou majetkem města, podmínkou PF k projednání žádosti o převod je souhlas města Kuřimi se 
zamýšleným převodem. 
Žadatel ve své žádosti uvádí, že předmětné pozemky má v plánu využít k rozšíření penzionu pro psy – především 
pro výběh a že v případě úspěšného převodu je ochoten v areálu vybudovat a provozovat na vlastní náklady pro 
město karanténní kotec. 
Dle platného územního plánu se jedná v případě p.č. 2951/2 o plochu určenou k výrobě, skladování, distribuci, 
v případě pozemků p.č. 2940/1 a 2940/45 o plochu pro dopravu (místní komunikace). 
 
OMP a OIRR nemají k převodu námitek. 
Starosta města – souhlas nedoporučuje z obavy z dalšího zatížení příjezdové komunikace. K většímu zatížení 
komunikace došlo v souvislosti se zahájením provozu výrobních a sportovních hal firmy Boček a souvisejícího 
zamezení průjezdu vozidel přes areál „TOS“. 
 
Příloha C - situace 
 
Návrh usnesení: RM nemá námitek proti převodu částí pozemků p.č. 2951/2, 2940/1 a 2940/45 k.ú. Kuřim 

z majetku ČR do majetku Josefa Leichera, Lelekovice xxxx, 664 31. 
 
Ing. O. Štarha ohlásil střet zájmů, proto se zdrží hlasování. 
Hlasováno: pro 0, proti 1 (Z. Kříž), zdrželi 4 (Ing. D. Sukalovský, J. Koláček, PaedDr. D. Holman, Ing. O. 
Štarha). 
 
 
2.3. Manželé Pěničkovi – uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou 
(Příloha č.3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 5. 1. 2011 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 28) na obsazení bytové jednotky č. 947/xx umístěné 
ve III. NP bytového domu č.p. 947 na ul. Wolkerova v Kuřimi. Ze tří pozvaných uchazečů se dostavil pouze 
jeden  a to pí Lenka Pěničková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, čímž se stala vítězem výběrového 
řízení. Předmětný byt byl po předchozím nájemci odpojen od el. energie. Přívod se podařilo obnovit a nic 
nebrání uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dvou let, tak jak plyne z čl. 8 obecně závazné vyhlášky 
č. 9/1999  o volných bytech v majetku města. 
 
Z jednání odešel PaedDr. D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 179/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou dvou let s manžely 

Janem a Lenkou Pěničkovými, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je 
bytová jednotka č. 947/xx umístěná ve III. NP bytového domu č. p. 947 na ul. Wolkerova. 

 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (PaedDr. D. Holman). 
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2.4. Dufek Roman – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Roman Dufek, trvale bytem xxxxx Kuřim je nájemcem bytu v budově hasičské zbrojnice č. p. 236 na 
pozemku p.č. 292/1, vše k.ú. Kuřim, a požádal o ukončení nájemního vztahu dohodou ke dni 31. 5. 2011. Odbor 
majetkoprávní doporučuje uzavření dohody o ukončení nájemní smlouvy a navrhuje, aby byl byt opět obsazen 
nájemcem z řad dobrovolných hasičů, kdy podmínkou uzavření smlouvy bude i uzavření dohody o pracovní 
činnosti, jejímž předmětem budou domovnické, údržbářské a úklidové práce v objektu hasičské zbrojnice. 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
Přijaté usnesení: 180/2011 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s panem Romanem Dufkem, 

trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu umístěného ve II. 
nadzemním podlaží objektu č. p. 236 (hasičská zbrojnice) na ul. Zahradní, dohodou ke dni 
31. 5. 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
2.5. Šmídová Milana – schválení nájemní smlouvy a souhlas s podnájmem 
(Příloha č.3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 13, v domě č. p. 851, na ul. Školní v Kuřimi. Podle 
pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými smlouvami 
 o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí Město Kuřim jako 51 % vlastník stavby rozhoduje o budoucím 
pronájmu družstevních bytů členům družstva. Paní Šmídová zakoupila svůj členský podíl již v dubnu 2009. 
Předchozí člen ji nepoučil o nutnosti schválení nájemní smlouvy ze strany města, takže tak učinila až po 
upozornění správce bytu a žádost předložila dne 4. 4. 2011. 
Dne 18. 4. 2011 podala pí Šmídová žádost o vyslovení souhlasu s uzavřením podnájemní smlouvy po dobu 
jejího těhotenství a následné rodičovské dovolené, jejímž předmětem bude bytová jednotka č. 851/xx na ul. 
Školní. Svou žádost odůvodnila rizikovým těhotenstvím, kdy má nařízeno pobývat u svých nejbližších. 
V současné době tedy bydlí u rodičů v Ivančicích. Bytové družstvo Školní, družstvo jako spoluvlastník bytu 
souhlas poskytnulo. 
Podnájemci jsou Monika Simentigerová a Radek Mátal. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman: úředníci MěÚ by se měli více zaměřit na kontroly obecních bytů. 
 
Přijaté usnesení: 181/2011 - RM bere na vědomí uzavření Smlouvy o převodu práv a povinností spojených 

s členstvím v bytovém družstvu z manželů Ing. Jaroslava a Martiny Běhavých, oba trvale 
bytem xxxxxxx Kuřim na Milanu Šmídovou, trvale bytem xxxxxxx 664 91 Ivančice, 
k bytové jednotce č. xx v domě č. p. 851 ul. Školní v Kuřimi a schvaluje pronájem bytové 
jednotky č. 851/xx budoucímu členu Bytového družstva Školní, družstvo se sídlem Školní 
851, 664 34 Kuřim, IČ: 26283778  – Milaně Šmídové, trvale bytem xxxxxx, Ivančice. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 182/2011 - RM uděluje souhlas paní Milaně Šmídové, trvale bytem xxxxx Ivančice 

k uzavření podnájemní smlouvy, jejímž předmětem bude podnájem bytové jednotky č. 
851/xx na ul. Školní v Kuřimi na dobu určitou do 31. 12. 2014. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
2.6. Pančík Vladimír – mandátní smlouva 
(Příloha č.3, 3A, 3B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní byl pověřen připomínkováním mandátní smlouvy s panem Vladimírem Pančíkem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxx Letovice, IČ 87120305, který má být poradcem města Kuřim v dopravních záležitostech. 
Specifikace činností je uvedena v návrhu smlouvy. Za smluvené činnosti má město panu Pančíkovi platit fixní 
úplatu ve výši xxxxxx,- Kč/měs. Přílohou mandátní smlouvy je i závazek k vystavení plné moci pro mandatáře. 
Plná moc umožňuje panu Pančíkovi, aby se účastnil různých jednání v oblasti dopravní agendy. 
Platba bude prováděna z ORG 1007 000 000 – technická pomoc. Vzhledem k výši finančních prostředků na 
tomto ORGu, doporučujeme smlouvu uzavřít od 1. 6. 2011 do 31. 12. 2011. 
Příloha č. 1 – návrh mandátní smlouvy 
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Příloha č. 2 – návrh plné moci  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Vladimírem Pančíkem, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxx Letovice, IČ 87120305 na dobu určitou (do 31. 12. 2011) za fixní úplatu ve 
výši xxxxxxx,- Kč/měs., jejímž předmětem je poradenství v oblasti dopravy. 

 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
2.7. Husár Julius – dohoda o narovnání 
(Příloha č.3, 3C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 31. 12. 2010 byl ukončen dohodou nájemní vztah s panem Juliem Husárem, trvale bytem xxxxxxxxxxx, 
Kuřim, IČ: 72380390, jehož předmětem byl nájem nebytových prostor – restaurace - v KD Kuřim na nám. 
Osvobození 902. Z nájemní smlouvy č. 202/2007 plynula stranám povinnost k majetkovému vypořádání 
investic. Město uznalo majetkové nároky nájemce ve výši xxxxxxx,- Kč (blíže specifikovano v návrhu dohody), 
tato částka je zahrnuta i ve schváleném rozpočtu města pro rok 2011. 
Pan Husár má vůči městu některé dosud nezaplacené závazky na nájemném a vyúčtování služeb. Z tohoto 
důvodu vypracoval odbor majetkoprávní návrh dohody o narovnání na jejímž základě by mělo dojít 
k částečnému započtení pohledávek a k úhradě rozdílové částky ze strany pana Husára. 
Návrh dohody byl panu Husárovi zaslán e-mailem. Ze své úřední činnosti OMP ví, že se pan Husár zdržuje 
pracovně v zahraničí. Doposud se k návrhu dohody nevyjádřil. 
 
Příloha č. 3 – návrh dohody o narovnání 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření dohody o narovnání s panem Juliem Husárem, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxx, Kuřim, IČ: 72380390, dle přílohy. 
 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
Členové RM požadují doplnit vyjádření p. J. Husára. 
 
 
2.8. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
(Příloha č. 3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 10 v domě č. p. 1492 ul. Metelkova v Kuřimi. 
Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu s uzavřenými 
smlouvami  o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník rozhoduje o budoucím 
pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 183/2011 - RM bere na vědomí uzavření „dohody o převodu členských práv a povinností 

v bytovém družstvu“ mezi Jitkou Poláškovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim a 
Josefem Kopřivou, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, a schvaluje budoucí pronájem 
bytové jednotky č. 1492/xx členu Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ: 26277212 – panu Josefu Kopřivovi, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
2.9. Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim 
(Příloha č.3, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
RM vyhlásila svým usnesením č. 135/2011 ze dne 23. 3. 2011 záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim na 
nám. Osvobození 902. Záměr byl dle zákona o obcích zveřejněn v době od 25.03.2011 do 26.04.2011 na úřední 
desce MěÚ Kuřim, byli osloveni předchozí uchazeči, inzerát byl vložen i na dva bezplatné realitní servery. 
Uzávěrka nabídek byla dne 22.04.2011 ve 14.00. OMP sděluje, že na záměr nereagoval žádný zájemce. Odbor 
majetkoprávní žádá RM o pokyn, jak dále v této věci postupovat. 
Možnosti: 
a) vyhlásit záměr znovu v příhodnější okamžik (cca červenec 2011) a požadovat nižší minimální výši 
nájemného, 
b) využít nebytového prostoru jinak. Tím by ovšem mohly být zneefektivněny dosavadní investice (rekonstrukce 
kuchyně, opravy restaurace,…). 
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V současné době nese město náklady na energie – elektřina + plyn. Tato energetická zátěž se ale projevuje 
zejména v zimním období, kdy je nutno místnost temperovat. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman - jak je možné, že se nikdo nepřihlásil do výběrového řízení? Dle mého názoru OMP 
nevyvinul dostatečné úsilí, aby se o tomto výběrovém řízení na pronájem restaurace vědělo. Doporučuji TAJ 
vyslovení výtky pracovníku OMP, za nesplnění svých povinností. 
Ing. D. Sukalovský – záměr byl včas vyvěšen na úřední desce i na internetu, a to hned druhý den po schválení 
příspěvku v jednání RM. 
 
Ing. D. Sukalovský: přednostně projednáme materiál č. 23. 
 
 

12. Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
OMP navrhuje vyhlásit nový záměr na pronájem nebytového prostoru restaurace v KD Kuřim. Doporučujeme 
nedávat do záměru min. požadovanou cenu a ponechat tento parametr volné soutěži případných zájemců. 
V návrhu záměru (viz. příloha) tento parametr ponecháváme v případě, že RM bude na nějaké minimální částce 
trvat. Termín doručení přihlášek nesmí být kratší 15 dnů (viz. § 39 zákona o obcích), proto navrhujeme pondělí 
23.05.2011. 
Z důvodu formální správnosti doporučujeme zrušit usnesení č. 135/2011 ze dne 23.03.2011, kterým byl vyhlášen 
záměr na pronájem tohoto nebytového prostoru a následně přijmout usnesení nové, kde budou podmínky záměru 
modifikovány. 
 
Příloha – návrh textu záměru 
 
Přijaté usnesení: 184/2011 - RM ruší usnesení č. 135/2011 ze dne 23.03.2011. 
 
Hlasováno: pro 5. 
 
Ing. D. Sukalovský: navrhuji vyhlásit záměr s původními podmínkami, tedy za cenu 80,- Kč/ m2/ měsíc a změnit 
v obchodních podmínkách nájemní smlouvy předpokládaný termín zahájení nájmu – ihned. 
RM souhlasí s těmito připomínkami, budou zapracovány do záměru. 
 
Přijaté usnesení: 185/2011 - RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“) 

umístěného v I. podzemním podlaží a II. nadzemním podlaží objektu č.p. 902 (KD Kuřim) na 
pozemku p.č. 1808 vše k.ú. Kuřim na nám. Osvobození v Kuřimi se změnami dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. J. Sojka a D. Břenek a seznámili členy RM se svými příspěvky. 
Přednostně se budou projednávat materiály č.13, 15, 26, 28 a 35. 
 
 
5.3. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 25. 4. 2011 
(Příloha č. 13, zpracoval Ing. J. Sojka) 
 
Návštěvnost aquaparku a fitness centra byla poměrně dobrá, díky marketingovým aktivitám se podařilo 
maximálně prodloužit sezonu a zastavit případný pokles návštěvnosti očekávaný v měsíci březnu. S příchodem 
pěkného počasí se pokles návštěvnosti projevuje v měsíci dubnu. Pokles v dubnu očekáváme o 33 %. 
Očekáváme, že i v měsíci květen a červen se bude průměrná návštěva vnitřního areálu pohybovat kolem 500-600 
lidí denně. V polovině června je plánováno otevření letního venkovního koupaliště, zde bude návštěvnost přímo 
odvislá od slunečných dnů zejména během letních prázdnin. 
Přestože jsme chtěli dosáhnout na kladná čísla v hospodaření, to se nám bohužel zatím nepodařilo. Je to jednak 
způsobeno ještě drobnými investicemi do vybavení provozu (skříně, lavice, nábytek na terasu restaurace, …) 
nebo vyúčtováním (doplatků) za energie – zpětně až za období od října 2010. 
Až během dubna 2011 jsme se dostali k podrobné analýze nákladů. Bezodkladně byla přijata opatření, s cílem 
dosáhnout minimálních ztrát v dalších měsících roku, zejména pak s ohledem na očekávaný pokles návštěvnosti 
a výnosů v jarním, mezisezonním období. Od května 2011 bude snížen počet zaměstnanců na pokladně (3 
z původních 4) a od června také ve fitness a relax centru (3 z původních 4). Adekvátně k vývoji hospodaření 
omezujeme výdaje na jen nezbytně nutné. 
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Na základě vývoje návštěvnosti a zájmu návštěvníků jsme upravili provozní dobu fitness a relax centra, ranní 
plavání nabízíme aktuálně již jen každé úterý. 
Byla zprovozněna letní zahrádka na terase, pro provoz letního občerstvení pro návštěvníky koupaliště 
předpokládáme ještě investici do vybavení výdeje jídel a nápojů ve výši cca 100-150 tis. Kč. Každý poslední 
čtvrtek v měsíci probíhají v restauraci wellness centra hudební večery. 
Wellness Kuřim se zapojil do projektu TOP cíle jižní Moravy (http://www.vyletnicile.cz/).  
V sobotu 24. 4. 2011 jsme přivítali 100 000. návštěvníka aquaparku. Rádi bychom dosáhli na roční návštěvnost 
250 000 osob. 
Stavba wellness centra získala dvě prestižní ocenění: 
2. místo v celostátní soutěži Bazén roku 2010 
1. místo v soutěži Stavba Jihomoravského kraje 2010 
 
 
4.8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky:  „Wellness Kuřim – venkovní dětské hřiště“ 
Číslo akce v rozpočtu města:  1154 000 000 
Evidenční číslo zakázky:  B-OIRR-2011-001 
(Příloha č.15, 15A, 15B, 15C, 15D, předkládá Ing. O.Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR realizováno 
zadávací řízení na zakázku města Kuřimi s názvem Wellness Kuřim – venkovní dětské hřiště. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1154 000 000. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky 
byly získány nabídky 5 uchazečů. Při otevírání obálek byly posouzeny všechny nabídky. 1 uchazeč předložil 
v nabídce 3 návrhy, všechny byly hodnoceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka firmy Hřiště s.r.o., se sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303, v hodnotě 
238.740,- Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném 
pořadí. Termín zhotovení díla 15. 6. 2011. 
 
Příloha č.1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek vč. přílohy 
Příloha č.2: Protokol o jednání hodnotící komise  
Příloha č.3: Smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 186/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Wellness Kuřim – 
venkovní dětské hřiště“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou Hřiště s.r.o., se 
sídlem Příkop 838/6, 602 00 Brno, IČ: 28354303, která předložila nejvýhodnější nabídku. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

13. Wellness Kuřim - Smlouva s E.ON o připojení výrobny elektřiny 
k distribu ční soustavě 
(Příloha č.26, 26A, 26B, 26C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
Návrhem smlouvy povoluje E.ON připojení výrobny elektřiny - kogenerační jednotky – k distribuční soustavě. 
Akceptační lhůtu k přijetí návrhu, tj. obdržení městem Kuřim podepsané smlouvy, stanovil Provozovatel DS do 
14. 5. 2011. 
OIRR doporučuje Radě města Kuřimi schválit uzavření „Smlouvy o připojení výrobny elektřiny k distribu ční 
soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 700263507000010“ se společností E.ON. 
 
Přijaté usnesení: 187/2011 - RM souhlasí s uzavřením „Smlouvy o připojení výrobny elektřiny 

k distribu ční soustavě z napěťové hladiny nízkého napětí č. 700263507000010“ se 
společností E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích,  F.A.Gerstnera 
2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, na odběrné místo „Wellness Kuřim, Blanenská 1082, 
664 34 Kuřim“.  

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

15. Návrh otevírací doby a ceníku letního koupaliště pro sezonu 2011 
(Příloha č.28, 28A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje: Ing. J. Sojka) 
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Pro sezonu 2011 navrhujeme otevření letního koupaliště 
Otevírací doba: červen po-pá – 11-19 hodin, víkendy + svátky – 9-20 hodin 
 červenec, srpen – denně – 9-20 hodin 
Návrh na ceník letního koupaliště je v příloze č.1 
 
Návrh na odstávku krytých bazénů Wellness Kuřim. 
Vzhledem k tomu, že je nutné udělat minimálně jednou za rok odstávku bazénového provozu, kdy je potřeba 
vypustit všechny bazény, vyčistit akumulační nádrže, vyčistit bazénové vany a celé okolí i zázemí bazénů včetně 
dezinfekcí, navrhujeme tuto odstávku udělat v době od 20. 6. 2011 do 30. 6. 2011. V tomto termínu budou 
odstraňovány také některé nedodělky v rámci reklamací. 
 
Přijaté usnesení: 188/2011 - RM bere na vědomí návrh otevírací doby a ceníku letního koupaliště pro sezonu 

2011 a návrh na odstávku krytých bazénů. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

22. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „WELLNESS Ku řim  - šatní skříňky pro venkovní bazén“ 
Evidenční číslo zakázky : C-OIRR-2011-003 
(Příloha č.35, 35A, 35B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
V souladu s vyčleněním finančních prostředků v rozpočtu města provedl OIRR zadávací řízení na dodávku a 
montáž „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky pro venkovní bazén“. 
Cenovou nabídku podalo  6 firem ve variantách. Nabídky byly vyhodnoceny následovně : 

 
Varianta kovové skříňky s povrchovou úpravou, příp. kombinace s dvířky z vysokotlakého laminátu 
 
Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
1 ADI interiér, s.r.o., Výstaviště 1, 648 58 

Brno 
199.142,- 238.970,- 

2 TOKA, s r.o., E. Voračické 27,  
615 00 Brno 
 

318.193,- 381.831,60 

3 ERKA – ETALTEC, s.r.o.,  
U pískovny 3177/1, 671 81 Znojmo 
 

357.801,67 429.362,- 

4 Enprag s.r.o., Pechlátova 17, 150 00 Praha 5 381.931,- 458.317,- 
 
Varianta vysokotlaký laminát (HPL) 
 
Pořadí Název firmy Cena bez DPH Cena s DPH 
1 Frajt, s.r.o., Chropyňská 2848,  

767 01 Kroměříž 
289.782,- 347.738,40 

2 Ambra Group, s.r.o., Sviadnov 472.677,- 567.212,- 
 
Jediným hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek doporučuje hodnotící komise doporučuje jako zhotovitele díla vybrat 
firmu ADI interiér, s.r.o., Výstaviště 405/1, 648 58 Brno ve variantě kovové skříňky pozink lakovaný za cenu 
238.970,- Kč. Hrazeno z ORG 1154 000 00 Úpravy venkovního bazénu. 
 
Přílohy: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek, smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 189/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou ADI interiér s.r.o., Výstaviště 

405/1, 648 58 Brno, IČ 25599925, na realizaci zakázky „WELLNESS Kuřim – šatní skříňky 
pro venkovní bazén“ za cenu 238.970,- Kč vč. DPH. 

 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman). 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádá informace o úpravně vody pro Wellness Kuřim, zpracovat písemně i marketingové 
plány, kalkulace, analýzy obchodního využití. Zpracovat do 07/2011. 
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Ing. O. Štarha – řeší se technická stránka věci, jakmile bude zpracována, mohou se řešit tyto připomínky. 
 
 

3. Výsledky hospodaření 
3.1. Výsledky hospodaření k 31. 3. 2011 
(Příloha 4, 4A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2011. 
Příjmy města po konsolidaci činily k 31. 3. 2011 75.637.333,91 Kč, výdaje města po konsolidaci činily 
68.656.455,50 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 6.980.878,41 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu a je za 1. 
čtvrtletí roku 2011 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy převyšujícími výdaje. 
Hospodaření letošního roku bude stále ovlivněno financováním investiční akce Wellness Kuřim, v letošním roce 
byl realizován doplatek stavební firmě ve výši přes 20 mil. Kč, očekávána je naopak 2. a 3. splátka dotace z EU. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna ze 33 %. Vyšší procento plnění je ovlivněno obdržením celkově 2. splátky 
dotace na Wellness. Daňové příjmy vykazují růst oproti roku 2010 o 4 %. Ostatní příjmy se vyvíjí dle 
předpokladu. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 28 %, výdajová strana je ovlivněna doplatkem za realizaci Wellness, 
ostatní akce se rozbíhají, viz. podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přijaté usnesení: 190/2011 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města k 31. 3. 

2011, s přebytkem hospodaření ve výši 6.980.878,41 Kč. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

4. Organizační záležitosti města Kuřimi  
4.1. Smlouva daňové poradenství 
(Příloha č.5, 5A, předkládá: Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
Jako každým rokem je Město Kuřim povinno podat daňové přiznání k dani z příjmů. Toto daňové přiznání 
zpracovává daňový poradce města Ing. Jiří Jakubec. V příloze je návrh mandátní smlouvy. Přiznání je nutno 
podat do konce června příslušného roku. Cena za vypracování daňového přiznání je xxxxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 191/2011 - RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s Ing. Jiřím Jakubcem, daňovým 

poradcem, IČ 66581770, Čebín xxx, na zpracování daňového přiznání k dani z příjmů za rok 
2010. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
4.2. Směrnice Zpracování účetnictví 
(Příloha 6, 6A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. A. Varmužka) 
 
RM je předložen návrh nové vnitřní směrnice, týkající se účetnictví a oběhu účetních dokladů, která reaguje na 
nové požadavky vyplývající z probíhající účetní reformy. Tato směrnice bude dále doplňována o interní pokyny 
k provádění účetnictví. Dle této směrnice bude postupováno od účetního roku 2011. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje Vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřim č.   /2011 Zpracování účetnictví. 
 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
Tento materiál bude nejdříve předložen na jednání finančního výboru. 
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4.3. Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“ 
(Příloha 7, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. N. Šiblová) 
 
Ministerstvo kultury vyhlásilo dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 
s rozšířenou působností“. Kvóta podpory stanovená pro rok 2011 pro obec s rozšířenou působností Kuřim činí 
120.000,- Kč. Minimální výše příspěvku na jeden projekt je 50.000,- Kč a minimální podíl žadatele je 10% 
z celkových nákladů akce. Rozhodnutí o rozdělení prostředků je plně záležitostí obce s rozšířenou působností. 
Byly přijaty 2 žádosti o dotaci. Římskokatolická farnost Vranov u Brna předkládá žádost o dotaci ve výši 
70.000,- Kč na projekt Restaurátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. Filipa a Jakuba v Lelekovicích. 
Celkový rozpočet akce obnovy této kulturní památky pro rok 2011 je 225.600,- Kč. Druhou žádost o dotaci ve 
výši 50.000,- Kč předkládá Město Kuřim na projekt Oprava sochy sv. Floriána, II. etapa s rozpočtem 60.430,- 
Kč. Vzhledem k tomu, že město Kuřim nemá Komisi památkové péče, je schválení projektů vybraných 
k financování z tohoto dotačního programu v kompetenci rady města. Žádosti o dotaci včetně všech povinných 
příloh se předkládají na Ministerstvo kultury do 31. 5. 2011. 
 
Přijaté usnesení: 192/2011 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Římskokatolické farnosti Vranov u 

Brna ve výši 70.000,-Kč na projekt Restaurátorské práce na varhanním stroji v kostele sv. 
Filipa a Jakuba v Lelekovicích z programu Ministerstva kultury „Podpora obnovy kulturních 
památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

 
Přijaté usnesení: 193/2011 - RM doporučuje předložení žádosti o dotaci Města Kuřimi ve výši 50.000,-Kč 

na projekt Oprava sochy sv. Floriána, II. etapa z programu Ministerstva kultury „Podpora 
obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí s rozšířenou působností“. 

 
Hlasováno společně pro obě usnesení: pro 5. 
 
Z jednání odešel Ing. D. Sukalovský. 
 
 
4.4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: Lesní hospodářské osnovy Kuřim 
Evidenční číslo zakázky: B-OŽP-2011-001 
(Příloha č.8, 8A, 8B, 8C, 8D, předkládá J. Koláček, vyřizuje Ing. L. Vidlák) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – odbor životního 
prostředí, realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi v přenesené působnosti s názvem Vyhotovení 
Lesních hospodářských osnov pro obvod v uzemní působnosti ORP Kuřim. Zakázka bude financovaná 
z rozpočtu ministerstva zemědělství ČR dle § 26 odst. 2. zákona č. 289/1995 Sb., lesní zákon, v platném znění. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 2 uchazečů. Důvodem, proč bylo vybíráno 
z menšího počtu nabídek jak 3, je ten, že se jedná o plošně malé území, kde budou osnovy zřizovány, proto se 
firmám ze vzdálenějších míst ČR finančně nevyplatí přesun lidských zdrojů a techniky, proto obě nabídky jsou 
od firem, která mají pracoviště v městě Brně. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena radě města 
jako nejvhodnější nabídka firmy LESPROJEKT BRNO a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, 
 IČ: 65279191, v celkové hodnotě 549,- Kč za 1 ha bez DPH, tj. 658,80 Kč za 1 ha včetně DPH (20%). 
Předpokládaná celková cena díla při předběžné výměře 217 ha je 119.133,- Kč bez DPH, tj. 142.959,60 Kč 
včetně DPH. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí po zhodnocení kritéria uvedeného 
v zadávací dokumentaci a ve zprávě o posouzení a zhodnocení nabídek , tj. nejnižší cenová nabídka. 
Příloha č.1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek. 
Příloha č.2: Seznam přijatých nabídek 
Příloha č.3: Kontrola úplnosti nabídek 
Příloha č.4: Listina účastníků otevíraní nabídek 
Příloha č.5: Protokol o otevíraní nabídek 
 
Přijaté usnesení: 194/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek na zakázku „Lesní hospodářské osnovy Kuřim“ a souhlasí s uzavřením 
smlouvy o dílo se společností LESPROJEKT BRNO a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 
Brno, IČ: 65279191, v celkové hodnotě 549,- Kč za 1 ha bez DPH, tj. 658,80,- Kč za 1 ha 
včetně DPH (20%). Předpokládaná celková cena díla při předběžné výměře 217 ha je 
119.133,- Kč bez DPH, tj. 142.959,60 Kč včetně DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
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4.5. Zrušení Nařízení města Kuřimi č.2/2010 a vydání nového Nařízení města Kuřimi 
č.1/2011, kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro jejich malý 
dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí a 
kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, 
místních komunikací a průjezdních úseků silnic 
(Příloha č. 9, 9A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Ing. J. Sikorová) 
 
Krajský úřad nové nařízení neschválil. Dle jeho pokynů bylo Nařízení upraveno, doporučení zhotovení mapové 
přílohy k znázornění jednotlivých předností údržby chodníků nebylo akceptováno. 
Příloha: Nařízení města Kuřimi č.1/2011 včetně příloh. 
 
Přijaté usnesení: 195/2011 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2011, kterým se zrušuje Nařízení 

města Kuřimi č. 2/2010 kterým se vymezují úseky místních komunikací, na kterých se pro 
jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a 
náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic. 

 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
Na jednání se dostavil Ing. D. Sukalovský 
 
 

5. Organizační složky města 
5.1. Generální oprava křídla Ehrbar (jeviště KD) 
(Příloha č. 10, 10A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Žádám RM o schválení generální opravy klavírního křídla značky Ehrbar pro kulturní dům v Kuřimi. Jedná se o 
starý, hudebně kvalitní nástroj, doba jeho poslední opravy a čistění není známa. Vzhledem k výjimečnosti této 
profese (v Brně žádná jiná firma GO klavírů nedělá), žádám RM o schválení předložené nabídky bez dalšího 
výběrového řízení. Na osloveného řemeslníka jsme zjišťovali reference a máme potvrzeno, že s jeho prací byli 
spokojeni na Hudební fakultě JAMU, v brněnských divadlech i oslovených ZUŠ. 
Oprava je plánovaná v rozpočtu KD na rok 2011. 
 
Zdůvodnění: 
Pravidelná údržba a ladění křídla je stále náročnější a v roce 2010 byla ladičem doporučena celková oprava 
hudebního nástroje. 
Provedl také první finanční odhad opravy, který činil 100.000,-- Kč. Koncertní křídlo je používáno téměř u 
všech hudebních akcí a také některých divadelních představení a je součástí podmínek uzavíraných smluv. 
Pracovník KD oslovil doporučeného restaurátora s žádostí o cenovou nabídku. Po prohlídce nástroje byly 
navrženy práce s rozpočtem, který přikládám a který se příliš neliší od prvotního odhadu. 
Cena nového křídla v odpovídající kvalitě se pohybuje do 500.000,--Kč. 
 
Diskuse: 
PaedDr. D. Holman – žádám o oslovení více dodavatelů 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s generální opravou klavírního křídla KD dle cenové nabídky a pověřuje 

vedoucí knihovny k zaslání objednávky uvedené firmě Radovana Bartáka. 
 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 
 
5.2. Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2011 
(Příloha č. 11, 11A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu se Střední odbornou školou a Středním odborným učilištěm Kuřim s.r.o. 
na pronájem nádvoří zámku Kuřim a ostatních prostor a nábytku potřebných pro realizaci akce Kuřimské 
zámecké léto v roce 2011. Smlouva je pro tyto účely uzavíraná každoročně. Finanční plnění závisí na počtu 
prodaných vstupenek na jednotlivé akce. 
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Přijaté usnesení: 196/2011 - RM schvaluje nájemní smlouvu mezi SOŠ a SOU Kuřim a Městem Kuřim dle 
přiloženého návrhu pro rok 2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
4.6. Město Kuřim a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva 
o souhlasu s umístěním a realizací stavby 
(Příloha č.12, 12A, 12B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. V. Fidrmucová) 
 
K zajištění veřejného osvětlení na ul. Brněnská a Jánská v Kuřimi (rekonstrukce sítě NN společností E.ON 
Česká republika) zpracovává Město Kuřim projektovou dokumentaci na stavbu Kuřim, Brněnská – Stavební 
úpravy veřejného osvětlení. Stavbou bude mimo jiné dotčený i pozemek parc.č. 436/28 k.ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví České republiky. Příslušnost hospodařit s majetkem státu náleží Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových. Ke stavebnímu povolení je potřeba doložit písemný souhlas vlastníka pozemku 
s umístěním stavby. Tento souhlas bude vyjádřený „Smlouvou o souhlasu s umístěním a realizací stavby na 
pozemku ČR – ÚPZSVM“, č. 2011/B/0015 - viz příloha A. 
 
Přijaté usnesení: 197/2011 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o souhlasu s umístěním a realizací stavby na 

pozemku ČR – ÚZSVM“ č. 2011/B/0015 s Českou republikou – Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, PSČ 128 00 
Praha 2,  IČ 69797111, dle přílohy A. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
4.7. Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 
vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a 
kanalizacích pro veřejnou potřebu 
(Příloha č.14, 14A, 14B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení „Dohodu o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací“. 
Statutární město Brno na základě zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle 
§ 8 odst.3 tohoto zákona navrhuje upravit písemnou dohodou práva a povinností vlastníků provozně 
souvisejících vodovodů a kanalizací a jejich částí, tak aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování. 
Příloha: Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů 
 a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu. 
 
Přijaté usnesení: 198/2011 - RM schvaluje uzavření „Dohody o úpravě vzájemných práv a povinností 

vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací, uzavřené dle § 8 odst. 3 zákona č. 
274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu“ mezi Městem Kuřim a 
Statutárním městem Brnem, se sídlem Dominikánské náměstí 1, 601 67 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
5.4. Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 
887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci. 
(Příloha č. 16, 16A, 16B, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Ředitelka mateřské školy v Kuřimi Mgr. Lenka Slámová oznámila zřizovateli změnu výše úplaty za předškolní 
vzdělávání pro školní rok 2011/2012, která je navýšena z 390,- Kč na 500,- Kč měsíčně (asi 50 %). 
Dle § 123 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění a § 6 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, v 
platném znění, je stanovení výše úplaty zcela v kompetenci ředitelky mateřské školy. Měsíční výše úplaty nesmí 
přesáhnout 50 % skutečných průměrných neinvestičních nákladů právnické osoby vykonávající činnost mateřské 
školy, které připadají na předškolní vzdělávání dítěte v mateřské škole v uplynulém kalendářním roce. Úplata se 
pro příslušný školní rok stanoví pro všechny děti v tomtéž druhu provozu mateřské školy ve stejné měsíční výši 
a musí být o ní vyrozuměn zákonný zástupce dítěte zveřejněním na přístupném místě ve škole, a to nejpozději do 
30. června předcházejícího školního roku. Výše úplaty je stejná pro všechny měsíce školního roku vyjma 
měsíců, kdy dochází k omezení nebo přerušení provozu mateřské školy. 
Rodiče dětí budou se změnou včas seznámeni zveřejněním na místě obvyklém pro jednotlivé budovy mateřské 
školy. 
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Příloha: Oznámení o změně úplaty mateřské školy. 
Přijaté usnesení: 199/2011 - RM bere na vědomí oznámení ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, 

okres Brno-venkov, příspěvkové organizace o změně úplaty za předškolní vzdělávání od 
školního roku 2011/2012. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
5.5. Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o předchozí souhlas k nabývání majetku do vlastnictví 
zřizovatele 
(Příloha č. 17, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Dne 20. 4. 2011 se obrátila ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace Mgr. Lenka Slámová na Radu města Kuřimi se žádostí o předchozí souhlas k tomu, aby mohla 
příspěvková organizace nabývat majetek do vlastnictví zřizovatele jehož hodnota jednorázově přesahuje finanční 
limit 100 tis. Kč včetně DPH. 
Zdůvodnění: 
Zastupitelstvo města Kuřimi rozhodlo, z důvodu nedostatečné kapacity mateřské školy, zřídit dvě třídy mateřské 
školy v budově základní školy na ulici Komenského 511. Aby mohly být třídy zprovozněny k 1. 9. 2011, je třeba 
zajistit drobné stavební  úpravy a nákup vybavení tříd. Ředitelka příspěvkové organizace může veškeré 
požadované úpravy a nákup vybavení zajistit sama, ale potřebuje od Rady města Kuřimi předchozí písemný 
souhlas. Je to proto, že příspěvková organizace má ve zřizovací listině vymezeno oprávnění nabývat do 
vlastnictví zřizovatele majetek jehož hodnota jednorázově nepřesahuje finanční limit 100 000,- Kč včetně DPH. 
Pokud jeho hodnota tento limit přesahuje, musí být příspěvkové organizaci udělen předchozí písemný souhlas 
zřizovatele. 
Návrh: 
Z důvodu předejití zbytečného protahování a možného zdržení, doporučujeme Radě města Kuřimi žádosti 
vyhovět. Předběžný souhlas by však měl mít platnost pouze do 1. 9. 2011 a ředitelka školy bude o průběhu 
zřizovatele pravidelně písemně informovat. 
 
Přijaté usnesení: 200/2011 - RM uděluje předchozí souhlas Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, okres 

Brno – venkov, příspěvkové organizaci k nabývání majetku do vlastnictví zřizovatele jehož 
hodnota jednorázově přesahuje finanční limit 100 tis. Kč včetně DPH s platností do 1. 9. 
2011. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

6. Vaněrka Roman – pronájem restaurace a předsálí 
(Příloha 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Pan Roman Vaněrka, trvale bytem xxxxxxxxx Kuřim, IČ 68034172, požádal dne 27.04. 2011 o pronájem prostor 
restaurace a předsálí v KD Kuřim na nám. Osvobození za účelem ochutnávky vína v termínu 21.05. 2011 
(sobota). V předsálí bude probíhat ochutnávka vín a v restauraci bude posezení s živou hudbou. Žadatel by 
užíval prostor již od pátku z důvodu příprav, v sobotu by proběhl hlavní program a v neděli dopoledne úklid. 
Odbor majetkoprávní navrhuje jednorázové nájemné včetně úhrady za využité energie ve výši 2.000,- Kč. 
Vedení KD nemá proti termínu konání akce námitek. 
 
Přijaté usnesení: 201/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s panem Romanem Vaněrkou, trvale 

bytem xxxxxxxxx Kuřim, IČ: 68034172, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru 
restaurace umístěné ve II. NP  objektu č.p. 902 na nám. Osvobození (KD) v Kuřimi včetně 
předsálí dne 21.05. 2011 za nájemné ve výši 2.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

7. Slaninová Romana – společný nájem 
(Příloha 18, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Paní Romana Slaninová, trvale bytem xxxxxxxxxx Kuřim, IČ 47957751, je nájemcem nebytového prostoru v I. 
NP objektu č. p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi (KD), kde provozuje masážní služby. Od 01.02. 2011 se 
stala výlučným nájemcem tohoto nebytového prostoru, který předtím užívala s pí Burianovou. Po odchodu paní 
Burianové požádala paní Slaninová o slevu z nájmu, kterou RM svým usnesením č. 75/2011 ze dne 23.02. 2011 
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udělila na dobu určitou tří měsíců a poskytla tak nájemci prostor pro hledání nového společného nájemce. Dle 
žádosti ze dne 27.04. 2011 by se novým společným nájemcem stala paní Ing. Hana Husáková, trvale bytem 
xxxxxxxxx Brno, IČ: 65298578. Žádost je doložena výpisem z živnostenského rejstříku s předmětem podnikání 
– masérské, rekondiční a regenerační služby. 
OMP doporučuje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2009/O/0043, kdy se stanou společnými nájemci 
paní Slaninová a paní Husáková. Ostatní ujednání smlouvy zůstanou beze změn. 
 
Přijaté usnesení: 202/2011 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 nájemní smlouvy č. 2009/O/0043, kdy se 

stanou společnými nájemci v nebytovém prostoru (kosmetický salon) umístěném v I. NP 
objektu č.p. 902 na nám. Osvobození v Kuřimi paní Romana Slaninová, trvale bytem 
xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ: 47957751 a paní Ing. Hana Husáková, trvale bytem xxxxxxxx 
Brno, IČ: 65298578. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

8. „I/43 Ku řim Podlesí – křižovatka“  
- vyjádření města k projektové dokumentaci pro stavební povolení 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Firma Linio Plan, s.r.o., Sochorova 3178/23, Brno zpracovalo projektovou dokumentaci pro stavební povolení 
na akci „I/43 Kuřim Podlesí – křižovatka“, kde se řeší odbočovací pruh do Podlesí a souvisejících úprav. 
V průběhu zpracování projektové dokumentace byly svolány 3 koordinační schůzky, kterých se zástupci města 
zúčastnili. Do plánu investic bude tento projekt zahrnut na rok 2012, začátkem roku 2012 bude schválen 
rozpočet ŘSD ČR na rok 2012. Je nutno počítat se spolufinancováním stavby (chodníky pro pěší), které v roce 
2008 odsouhlasilo Zastupitelstvo města (20.5.2008, č.usn. 1068/2008) ve výši do 200.000,- Kč bez DPH. Tato 
částka bude ještě upřesněna v realizační dokumentaci. 
Výsledkem je předložená projektová dokumentace ke schválení. 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 

Bez připomínek. V roce 2010 byla uzavřena smlouva o právu provést stavbu na pozemcích města Kuřim 
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 

Vyjádření odboru životního prostředí: 
 Na základě zpracované inventarizace zeleně předloží investor návrh náhradní výsadby (týká se i stromů a 

keřů, které nedosahují parametrů §8 zákona č. 114/1992 Sb., t.j. jsou menší než 80 cm obvodu kmene a 
nemusí se proto žádat o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les). Pokud dřeviny rostou na 
pozemcích jiných majitelů než města Kuřim, vyřídí si tuto záležitost investor s dotčenými vlastníky. Osetí 
ploch po dokončení stavby, převzetí až po vzejití travního semene. 

Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 
 Požadujeme, aby zástupce města byl přizván na kontrolní dny stavby, kde bude předán harmonogram prací 

a uzavírek při stavbě. Užívání místních komunikací, uzavírky – vyřizuje Ing. Indrová. Povolení záboru 
veřejného prostranství – vyřizuje Ing. Indrová. Nutno dořešit finanční spoluúčast města Kuřim. 

Přílohy: - situace. 
 
Přijaté usnesení: 203/2011 - RM schvaluje text vyjádření k projektové dokumentaci pro stavební povolení na 

akci „I/43 Kuřim Podlesí – křižovatka“, investor Ředitelství silnic a dálnic ČR. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

9. Zápis komise stavební ze dne 30. 3. 2011 
(Příloha 20, 20A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Dne 30. 3. 2011 proběhlo jednání komise stavební. 
Na programu jednání byly projednány žádosti fyzických a právnických osob a investiční akce města – zejména 
barevné řešení zateplení ZŠ Jungmannova, realizace protihlukového valu na Podlesí. 
Dalším důležitým bodem bylo projednání dokumentace návrhu Zásad územního rozvoje JMK. 
 
Příloha: zápis z jednání 
 
Radní přistoupili k hlasování o jednotlivých bodech zápisu. 
Ing. O. Štarha ohlásil střet zájmů, proto se zdrží hlasování v bodě č.5. 
Hlasování: 
Bod č.1 – proti 4, zdržel se1 (PaedDr. D. Holman) 
Bod č.2 – pro 5 
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Bod č.3 – pro 4, zdržel 1 (PaedDr. D. Holman) 
Bod č.4 – pro 5 
Bod č.5 – proti 3, zdrželi se 2 (PaedDr. D. Holman, Ing. O. Štarha) 
Bod č.6 – pro 5 
Bod č.7 – pro 5 
Bod č.8 – pro 5 
Bod č.9 – pro 5 
 
Přijaté usnesení: 204/2011 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 30. 3. 2011 v bodě 

9, schvaluje body 2, 3, 4, 6, 7, 8, neschvaluje body č. 1, 5. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

10. Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
(Příloha č. 21, 21A, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení smlouvu s obcí Dolní Rožínka na pronájem maringotky, ve které je umístěno 
pojízdné promítací zařízení. Zařízení je pronajímáno každoročně pro provoz letního kina na nádvoří zámku. 
V letošním roce se uskuteční 14 filmových představení. Dovoz maringotky a její použití zajišťuje pan Radim 
Novák. 
Pronájem - celkem 25.200,- Kč bude hrazen z rozpočtu kulturního střediska. 
 
Přijaté . usnesení: 205/2011 - RM schvaluje smlouvu mezi obcí Dolní Rožínka a Městem Kuřim dle 

přiloženého návrhu pro srpen 2011. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 

11. „Zóna lehké průmyslové výroby – Zadní Mezihoří“  
- souhlas s umístěním stavby na pozemcích Města Kuřim 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Firma ŠTARHA ENGENEERING s.r.o., Tyršova 82, Kuřim podala žádost o souhlas s umístěním vodovodního 
řadu DN 150 a souhlas s umístěním komunikace s příslušnými inženýrskými sítěmi (plyn, dešťová kanalizace, 
veřejné osvětlení) na pozemcích p.č. 2383/1 a 2612/1, k.ú. Kuřim. 
Vyjádření odboru majetkoprávního: 

Proti uložení řadů na základě úplatné smlouvy nemá OMP námitek. Upozorňuje však na další narušení již 
tak velmi špatné komunikace ul. Pod Vinohrady. Cesta kolem střelnice by se alespoň mohla v souvislosti 
s uložením sítí opravit. Sporná bude asi výše úhrady za věcné břemeno, jelikož je to velmi dlouhá trasa. 

Vyjádření odboru životního prostředí : 
 Investor musí požádat orgán ochrany přírody o souhlas s kácením, pokud obvod kmene dosáhne 80cm ve 

130cm výšky, nebo pokud bude kácet více jak 40m2  souvislé keřové plochy. Návrh náhradní výsadby 
spolu s inventarizací dřevin určených ke kácení je pak součástí žádosti o kácení. Na základě požadavku 
města o výsadbu dřevin na zpevněných plochách parkoviště (na každé 4 parkovací stání 1 strom) je třeba  
návrh sadových úprav konzultovat před vydáním stavebního povolení jehož bude součástí s odborem 
životního prostředí. 

Vyjádření odboru investičního a reg. rozvoje: 
 Hlavní dopravní napojení bude povoleno ze silnice I/43, které bude použito při realizaci stavby. Dešťové a 

splaškové vody budou odváděny do k.ú. Česká, odlehčovací kanalizace bude umístěna u železniční stanice 
Česká. Kanalizační stoky v k.ú. Česká nejsou v našem vlastnictví. 

 Před zahájením vodoprávního řízení bude s městem Kuřim uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o převodu 
vodovodního řadu (po vydání kolaudačního souhlasu) do vlastnictví města Kuřimi. Technické podmínky 
pro napojení se na vodovodní řad vydá provozovatel – Brněnské vodárny a kanalizace a.s. Brno. 
Po uložení vodovodního řadu bude komunikace se zpevněným asfaltovým povrchem (ul. Pod Vinohrady) 
uvedena do původního stavu - při zásahu do komunikace do 50cm od okraje vozovky bude provedena 
finální úprava až k okraji komunikace. Nezpevněná část komunikace bude po dokončení vodovodního řadu 
vyštěrkována v plném rozsahu. Po dokončení stavby bude fyzicky a protokolárně předána městu Kuřim 
zpět. 

 Stávající most přes železnici, mezi ul. Pod Vinohrady a Hybešova je omezen únosností do 4t. Komunikace 
na pozemcích 2383/1 a 2612/1 neodpovídá technickým a dopravním požadavkům na místních 
komunikacích, není prováděna zimní údržba. Z těchto důvodů požadujeme při výjezdu z nového areálu 
umístit dopravní značení s přikázaným směrem jízdy vpravo – projednat s dotčenými orgány. 
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Přílohy: - situace se zakreslením trasy 
 
Ing. O. Štarha ohlásil střet zájmů, proto se zdrží hlasování. 
 
Přijaté usnesení: 206/2011 - RM souhlasí se vstupem na pozemky parc. č. 2383/1 a 2612/1, vše k.ú. Kuřim 

ve vlastnictví Města Kuřimi, za účelem umístění vodovodního řadu a komunikace pro akci 
„Zóna lehké průmyslové výroby – Zadní Mezihoří“. 

 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

23. Různé 
23.1. KORDIS JMK – vyjádření k řešení autobusové zastávky u PENNY marketu 
(Příloha č. 24, předkládá Ing. O. Štarha) 
 
RM zprávu projednala a všichni členové souhlasí s dalším vyjednáváním s Kordisem a Jihomoravským 
krajem. 
 
 
 
23.2. Informace k zhotovení lesní cesty ústící na ul. Boženy Němcové 
(Příloha č. 25, předkládá Ing. J. Sikorová) 
 
RM zprávu projednala. 
 
 
 

14. Smlouvy o vytvoření díla 
(Příloha č.27, 27A, 27B, 27C, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Radě města Kuřimi jsou předkládány smlouvy o vytvoření díla na moderování akcí konaných v měsících březnu 
a dubnu v Kuřimi – XVI. reprezentační ples města Kuřimi, veřejné diskuse na téma Rekonstrukce KD a 
Výstavba sportovní haly a vyhlášení Sportovce roku města Kuřimi za rok 2010. Moderování uvedených akcí 
bylo domluveno s Michalem Chylíkem a Bc. Zbyňkem Louckým. Oba moderátoři zaslali smlouvy až tento 
týden, proto jsou předkládány radě města nyní, po konání uvedených akcí. 
Částky činí: 
xxxx,- Kč – ples města 
xxxx,- Kč – obě veřejné diskuse 
xxxx,- Kč – vyhlášení Sportovce města Kuřimi 
a budou uhrazeny z ORG 9001 – kulturní akce města. 
 
Přílohy: Smlouva o vytvoření díla – moderování plesu města – Michal Chylík 
 Smlouva o vytvoření díla – moderování veřejných diskusí – Bc. Zbyněk Loucký 
 Smlouva o vytvoření díla – moderování vyhlášení Sportovce města Kuřimi – Michal Chylík 
 
Přijaté usnesení: 207/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na moderování XVI. 

reprezentačního plesu města Kuřimi s Michalem Chylíkem, xxxxxxxxx Bílovice nad 
Svitavou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 208/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na moderování veřejné 

diskuse na téma Výstavba sportovní haly s Bc. Zbyňkem Louckým, xxxxxxxxxx, Brno. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Přijaté usnesení: 209/2011 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o vytvoření díla na moderování vyhlášení 

Sportovce města Kuřimi roku 2010 s Michalem Chylíkem, xxxxxxxxxx Bílovice nad 
Svitavou. 

Hlasováno: pro 5. 
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16. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
(Příloha č.29, 29A, 29B, 29C, 29D, 29E, 29F, 29G, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje M. Svoboda) 
 
Název (předmět) zakázky: „Technologické centrum, elektronická spisová služba a 
vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2011-001 
Číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06730 
 
Na vyhlášenou veřejnou zakázku zveřejněnou dne 31. 3. 2011 a schválenou RM dne 28. 2.2 011 pod č. usnesení 
96/2011 reagovaly 3 firmy (COMIMPEX spol. s r.o., NEPROSYS s.r.o. a C SYSTEM CZ a.s.) z celkového 
počtu 13 firem, které si vyžádaly zadávací dokumentaci včetně příloh (uvedeno v písemné evidenci úkonů ZŘ). 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je sedmičlennou hodnotící komisí doporučena radě města jako 
nejvhodnější nabídka firmy COMIMPEX spol. s r.o.  se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439, 
v celkové hodnotě 3.810.510,- Kč bez DPH za první část veřejné zakázky zahrnující části A - technologické 
centrum a B - elektronická spisová služba. Hodnotící sedmičlenná komise se jednomyslně shodla na 
výsledném pořadí po zhodnocení dvou základních hodnotících kritérií – celkové nabídkové ceny bez DPH 
(60%) a technické úrovně nabízeného plnění (40%) uvedeném v příloze č.1. Hodnotící komise doporučuje radě 
města také uzavřít smlouvu na druhou část veřejné zakázky v rámci části C - vnitřní integrace úřadu 
s firmou COMIMPEX spol. s r.o. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439, v celkové hodnotě 
1.094.665,- Kč bez DPH. Hodnotící komise postupovala při hodnocení nabídky dle ustanovení § 79 odstavec 6 
dle ZVZ a neprovedla hodnocení nabídky, protože byla podána za tuto část veřejné zakázky pouze jediná 
nabídka. Tato nabídka výše uvedeného uchazeče plně odpovídá požadavkům zadavatele (v některých 
parametrech je i překračuje), nejedná se o nepřijatelnou nabídku a její cena odpovídá předpokládané hodnotě 
zakázky. Hodnotící komise také přihlédla k ucelenosti nabídky uchazeče a výhodnosti uzavření smlouvy na obě 
části veřejné zakázky (A+B a C) s jediným dodavatelem. 
Příloha č.1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č.2: Kontrola úplnosti nabídek 
Příloha č.3: Protokol o jednání hodnotící komise č.1 
Příloha č.4: Protokol o jednání hodnotící komise č.2 
Příloha č.5: 7x Formulář pro posouzení a hodnocení technické úrovně (7 členů komise) 
Příloha č.6: Výpočty hodnocení nabídek 
Příloha č.7: Návrh smlouvy včetně podrobného rozpočtu 
 
Přijaté usnesení: 210/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

 a hodnocení nabídek na zakázku „Technologické centrum, elektronická spisová služba 
 a vnitřní integrace úřadu ORP Kuřim“ vedenou pod číslem projektu 
CZ.1.06/2.1.00/06.06730 a souhlasí s uzavřením smlouvy na obě části veřejné zakázky 
zahrnující v první části část A (technologické centrum) a část B (elektronická spisová 
služba) a ve druhé části část C (vnitřní integraci úřadu) se společností COMIMPEX spol. 
s r.o. se sídlem Haškova 153/17, 638 00 Brno, IČ: 46972439, která předložila nejvhodnější 
nabídku v první části o celkové hodnotě 4.572.612,-Kč vč. DPH a ve druhé části byla 
jediným uchazečem, plně splnila požadavky zadavatele a předložila cenu odpovídající 
předpokládané hodnotě zakázky o celkové hodnotě 1.313.598,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Na jednání se dostavil Ing. A. Varmužka. 
 
 

17. Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo č. 123/2007 „ Generel odvodnění města 
Kuřimi„  
(Příloha č. 30, 30A, 30B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení Dodatek č. 5 ke  smlouvě o dílo č. 123/ 2007 „Generel odvodnění města 
Kuřimi“. 
Z jednání konaného dne 13. 1. 2011 vyplynul požadavek na doplnění smlouvy o dílo č. 123/2007 Generel 
odvodnění města Kuřimi o zpracování výhledového stavu Generelu ve dvou variantách v návaznosti na 
připravovaný Územní plán města Kuřimi a aktualizaci současného stavu s ohledem na 1,5 roku zastavené práce. 
V původní smlouvě byl požadavek pouze na jednu variantu výhledového stavu a model stávajícího stavu, který 
byl již městu předán v roce 2009. 
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Tímto dodatkem je upřesněn podklad pro zpracování generelu – dvě varianty územního plánu, dále se upravují 
termíny dílčího plnění (prodloužení o 1 měsíc) a cena díla. Cena díla se navyšuje o 493 000,- Kč bez DPH, 
částka je kryta z ORG 1024 000 000 „Generel odvodnění města Kuřimi“. 
Konečný termín předání generelu zůstává zachován (do 11 měsíců od předání závazného podkladu pro návrh 
rozvojových ploch). 
 
Příloha: Dodatek č.5 ke Smlouvě o dílo č .123/2007 „ Generel odvodnění města Kuřimi“. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 123/2007 „Generel odvodnění 

města Kuřimi“ s firmou HYDROPROJEKT CZ a.s., odštěpný závod Brno Minská 18, 616 
00 Brno, kterým se rozšíří předmět plnění díla, dílčí termíny plnění a cena díla se navyšuje o 
493 000,- Kč bez DPH (591.600,- Kč vč. DPH). 

 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
Ing. D. Sukalovský: přednostně projednáme materiál č.32. 
 
 

19. Informace o zadávacím řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby 
„Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi“  
Název veřejné zakázky:   Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi 
Číslo akce v rozpočtu města:   1099 000 000 
Evidenční číslo v knize zakázek:  VZ-OIRR-2011-001 
Zajišťující odbor (ZO):   Odbor investiční a regionálního rozvoje (OIRR) 
(Příloha č.32, 32A, 32B, 32C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
Prostřednictvím agentury IPI s.r.o. organizovalo Město Kuřim jako zadavatel zadávací řízení na podlimitní 
veřejnou zakázku, jejíž spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, prioritní osa 3 „Udržitelné 
využívání zdrojů energie“ bylo SFŽP přislíbeno. Dne 8. 4. 2011 se uskutečnilo otevírání obálek a předběžné 
hodnocení nabídek. Přijaty byly všechny čtyři podané nabídky, všichni uchazeči byli vyzváni k podání nové 
aukční hodnoty do elektronické aukce. 
Dne 19. 4. 2011 se uskutečnila e-aukce za aktivní účasti všech čtyřech uchazečů, průběh i výsledek e-aukce je 
uveden v přílohách. Vítězem elektronické aukce se stala společnost CORRECT OKNA s.r.o. 
 
Kontrolou vítězné nabídky dospěl OIRR k několika zásadním nesrovnalostem, které vzbuzují pochybnosti 
 o kvalifikaci vítězné společnosti a v případě podpisu smlouvy se společností CORRECT OKNA s.r.o. se město 
jako veřejný zadavatel vystavuje riziku, že veřejná zakázka nebude plněna řádně a včas. 

1. Společnost CORRECT OKNA s.r.o. prokazuje splnění technických kvalifikačních předpokladů 
prostřednictvím subdodavatele, který doložil 2 z 5 požadovaných referencí, přitom však podle 
dokumentů v nabídce se má tento subdodavatel na zakázce podílet pouhými 1,5% objemu prací. 
Podle výkladu SFŽP by v takovém případě měl být odpovídající rozsah plnění 2/5 z celkového 
objemu prací, viz příloha č. 3. 

2. V nabídce sice CORRECT OKNA s.r.o. prokazuje technickou kvalifikaci k provádění 
zateplovacích prací prostřednictvím subdodavatele, a to jak živnostenským oprávněním 
 a certifikátem jakosti, tak 2/5 referencí, podle dokumentů v nabídce se však má tento subdodavatel 
na zakázce podílet pouhými 1,5% objemu prací a to na demontáži výplní otvorů, nikoliv na 
zateplovacích pracích. Není tedy jasné, který dodavatel zateplovací práce kvalifikovaně provede, 
když uchazeč sám takové oprávnění nemá a přitom v ZD je jasně definováno, že předmětem ZŘ 
jsou stavební práce na zateplení školy certifikovaným vnějším kontaktním zateplovacím systémem. 
Zadavatel považuje uchazeče za nedostatečně způsobilého k výkonu požadovaných prací. 

3. Jedním z dokumentů, jimiž společnost CORRECT OKNA s.r.o. prokazuje svoji kvalifikaci je 
referenční list na stavbu ZŠ Pastviny 70, Brno-Komín, na které měla v roce 2008 – 2009 pro 
objednatele fy FRAMA s.r.o. provádět výměnu otvorových výplní a zateplení objektu ZŠ. OIRR 
zjistil z webových stránek společností CORRECT OKNA s.r.o., FRAMA s.r.o. i dotazem 
 u investora zakázky, Městské části Brno – Komín, že uvedené práce v požadovaném rozsahu byly 
provedeny v r. 2006. To znamená, že uchazeč předložil nepravdivé informace a nesplnil 
kvalifikační předpoklady, které měl prokázat doložením 5 osvědčení objednatelů o tom, že za 
poslední 3 roky pro ně provedl stavební práce podobného charakteru o objemu vyšším než 10 mil 
Kč. 
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Místostarosta města doporučuje radě města neschválit vítěze elektronické aukce, ale po zdokumentování 
nepravdivé reference vyloučit společnost CORRECT OKNA s.r.o. ze zadávacího řízení a uzavřít smlouvu o dílo 
s uchazečem, který se umístil při elektronické aukci druhý v pořadí: sdružení KALÁB – stavební firma, spol.s 
r.o. se sídlem Brno, Vídeňská 849/15, PSČ 639 00, IČ 49436589 a MAMUT – THERM s.r.o.  se sídlem Brno, 
Slaměníkova 23, PSČ 614 00, IČ 26885263. 
 
Příloha č.1: Informace o aukci 
Příloha č.2: Protokol o průběhu aukce 
Příloha č.3: Stanovisko SFŽP k prokázání kvalifikace 
 
Ing. O. Štarha – po shromáždění všech informací předložím RM ke schválení návrh usnesení. 
RM bere zprávu na vědomí a souhlasí s navrhovaným postupem. 
 
Z jednání odešel Ing. D. Sukalovský. 
 
 

18. Název (předmět) zakázky: „Ku řim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. 
Na Vyhlídce přechod na napájení z distribuce NN“ ( projektová 
dokumentace) 
Číslo akce v rozpočtu města:  1155 000 000 
Evidenční číslo zakázky:  B-OIRR-2011-002 
(Příloha č. 31, 31A , předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – odbor investiční 
a regionálního rozvoje na základě usnesení RM č. 167/2011 ze dne 12. 4. 2011 realizováno zadávací řízení na 
zakázku města Kuřimi s  názvem „Ku řim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce- přechod na 
napájení z distribuce NN“ ( projektová dokumentace). Zakázka bude kryta finanční částkou z investičního 
ORGu 1155 000 000 Vodojem Na Vyhlídce ve výši 590 640,- Kč. Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly 
získány 2 nabídky. Hodnotícím kritériem byla výše nabídkové ceny. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí (Ing. O. Štarha, Ing. J. 
Lekešová, Ing. P. Cigánek, Ing. V. Indrová, Z. Perková), bylo doporučeno uzavřít smlouvu o dílo s firmou 
HYDROPROJEKT CZ a.s., Minská 18, 616 00 Brno, která podala nejvýhodnější nabídku. 
 
Přílohy: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 211/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

 a hodnocení nabídek na zakázku „Ku řim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na 
Vyhlídce- přechod na napájení z distribuce NN“ (projektová dokumentace) a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností HYDROPROJEKT CZ a.s., Minská 18, 616 00 
Brno, IČ 26475081, která předložila nejvýhodnější nabídku v celkové hodnotě 590 640,- Kč 
vč. DPH. 

 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
 

20. Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 2010/D/0073 
(Příloha č. 33, 33A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Z. Perková) 
 
Předkládáme Radě Města ke schválení Dodatek č.1 ke  smlouvě o dílo č. 2010/D/0073 „Kuřim, Hybešova – 
Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“. 
 
Z jednání konaného dne 13. 1. 2011 vyplynul požadavek na upravení času plnění smlouvy o dílo č. 2010/D/0073 
Kuřim, Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“. 
Zhotovitel předá PD k územnímu řízení do 9 týdnů po výběru varianty řešení odvádění splaškových vod 
z lokality. Po nabytí právní moci územního rozhodnutí předá do 10 týdnů PD ke stavebnímu řízení. 
 
Příloha: Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/D/0073 
 
Přijaté usnesení: 212/2011 - RM schvaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2010/D/0073 „Kuřim, 

Hybešova – Projektová dokumentace pro výstavbu odlehčovací komory“ s firmou JV 
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PROJEKT VH s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050/49, 615 000 Brno, IČ 26917581, kterým se 
upraví čas plnění díla. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
 

21. Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská, 
dodatek č.1 
(Příloha č. 34, 34A, 34B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Rada města na své schůzi dne 6. 4. 2011 odsouhlasila uzavření smlouvy o dílo na opravu soc. zařízení MŠ 
Komenského a MŠ Zborovská, zhotovitel  TROIA AREA s.r.o.. Smlouva je uzavřena s příspěvkovou organizací 
Mateřská škola Kuřim. 
V pátek 29. 4. 2011 bylo provedeno předání staveniště a proběhla prohlídka staveniště. Bylo zjištěny tyto 
nedostatky : 
- chybí kompletně směšování teplé a studené vody k příslušným vodovodním bateriím (tzn. nelze nastavit 
konstantní teplotu, která protéká bateriemi a hrozí dětěm "opaření" horkou vodou. Vyhláška přímo určuje 
nutnost používání směšovacích rozvodů v mateřských školkách. Dále bylo zjištěno, že na svislé kanalizaci 
nefungují čistící kusy a z tohoto důvodu je zde nepříjemný zápach. Tyto čistící kusy se musí zprovoznit. 
S těmito pracemi souvisí stručný popis prací: 
- vysekání rozvodů v místností 
- demontáž rozvodů vody 
- montáž nových rozvodů včetně směš.ventilů a napojení na baterie 
- zaházení drážek (jádrová a štuková omítka) 
- demontáž+montáž revizních dvířek (nad WC 18ks) včetně dozdění otvorů na požad.rozměr. 
 
Na opravu soc. zařízení MŠ Komenského nebyla zpracována projektová dokumentace, proto nebyly odhaleny 
tyto závady. OIRR navrhuje uzavřít dodatek č. 1 ke smlouvě. Náklady - rozšíření předmětu plnění jsou 
115.194,12 Kč vč. DPH. Dodatek je nutno řešit rychle z důvodu objednání materiálu (dodací lhůty u obkladů 2 
měsíce). 
Příloha: dodatek ke smlouvě, rozpočet prací 
 
Přijaté usnesení: 213/2011 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na opravu soc. zařízení 

MŠ Komenského a MŠ Zborovská se zhotovitelem TROIA AREA s.r.o., Cejl 58/72, 602 00 
Brno, IČ: 28331176, kterým se rozšiřuje předmět plnění a zvyšuje se cena za dílo 
o 115.194,12 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
Přijaté usnesení: 214/2011 - RM schvaluje čerpání prostředků z investičního fondu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace, ve výši 115.194,12 Kč na 
opravu sociálních zařízení v budovách Mateřské školy Komenského 1011 a Mateřské školy 
Zborovská 887 dle dodatku č.1 ke smlouvě o dílo na opravu soc. zařízení MŠ Komenského 
a MŠ Zborovská. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
 

23. RŮZNÉ 
 
Tajemnice předložila nabídku na tisk knihy o městě, RM o knihu zájem nemá. 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 17 hodin. 
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Ing. Drago Sukalovský        Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 5. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1A    Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 27. 4. 2011 
2A, 2B, 2C Moravská stavební – INVEST, a.s. – Dohoda o úhradě nákladů, Josef Leicher – 

souhlas s převodem pozemku 
3, 3A, 3B, 3C Manželé Pěničkovi – uzavření nájemní smlouvy na dobu určitou, Dufek Roman – 

ukončení nájemní smlouvy dohodou, Šmídová Milana – schválení nájemní smlouvy a 
souhlas s podnájmem, Pančík Vladimír – mandátní smlouva, Husár Julius – dohoda o 
narovnání, Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, 
Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim 

4, 4A   Výsledky hospodaření k 31. 3. 2011 
5, 5A   Smlouva daňové poradenství 
6, 6A    Směrnice Zpracování účetnictví 
7  Dotační program „Podpora obnovy kulturních památek prostřednictvím obcí 

s rozšířenou působností“ 
8, 8A, 8B, 8C, 8D Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Lesní hospodářské osnovy Kuřim 
9, 9A Zrušení Nařízení města Kuřimi č.2/2010 a vydání nového Nařízení města Kuřimi 

č.1/2011 
10, 10A   Generální oprava křídla Ehrbar (jeviště KD) 
11, 11A Smlouva pro užívání nádvoří zámku Kuřim v roce 2011 
12, 12A, 12B Město Kuřim a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových – Smlouva o 

souhlasu s umístěním a realizací stavby 
13   Zpráva o činnosti Wellness Kuřim s.r.o. k 25. 4. 2011 
14, 14A, 14B Dohoda o úpravě vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících 

vodovodů a kanalizací, uzavřená dle § 8 odst.3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech 
a kanalizacích pro veřejnou potřebu 

15, 15A, 15B, 15C, 15D Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Wellness Kuřim – venkovní dětské 
hřiště“ 

16, 16A, 16B  Změna výše úplaty za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Kuřim, Zborovská 887, 
okres Brno-venkov, příspěvkové organizaci. 

17 Žádost ředitelky Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, 
příspěvkové organizace o předchozí souhlas k nabývání majetku do vlastnictví 
zřizovatele 

18 Vaněrka Roman – pronájem restaurace a předsálí Slaninová Romana – společný 
nájem 

19, 19A  „I/43 Kuřim Podlesí – křižovatka“ - vyjádření města k projektové dokumentaci pro 
stavební povolení 

20, 20A   Zápis komise stavební ze dne 30. 3. 2011 
21, 21A   Smlouva na pronájem maringotky od obce Dolní Rožínka 
22, 22A „Zóna lehké průmyslové výroby – Zadní Mezihoří“- souhlas s umístěním stavby na 

pozemcích Města Kuřim 
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23, 23A Záměr na pronájem restaurace v KD Kuřim 
24 KORDIS Jmk – vyjádření k řešení autobusové zastávky u PENNY marketu 
25 Informace k zhotovení lesní cesty ústící na ul. Boženy Němcové 
26, 26A, 26B, 26C Wellness Kuřim - Smlouva s E.ON o připojení výrobny elektřiny k distribuční 

soustavě 
27, 27A, 27B, 27C Smlouvy o vytvoření díla 
28, 28A   Návrh otevírací doby a ceníku letního koupaliště pro sezonu 2011 
29, 29A, 29B, 29C, 
29D, 29E, 29F, 29G Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
30, 30A, 30B   Dodatek č. 5 ke  Smlouvě o dílo č. 123/2007 „ Generel odvodnění města Kuřimi„ 
31, 31A  Název (předmět) zakázky: „Kuřim, rekonstrukce čerpací stanice v ul. Na Vyhlídce 

přechod na napájení z distribuce NN“ ( projektová dokumentace) 
32, 32A, 32B, 32C  Informace o zadávacím řízení dle „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi“ 
33, 33A    Dodatek č. 1 ke  Smlouvě o dílo č. 2010/D/0073  
34, 34A, 34B  Oprava sociálních zařízení MŠ Komenského a MŠ Zborovská,  dodatek č.1  
35, 35A, 35B  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi “WELLNESS Kuřim  - šatní skříňky 

pro venkovní bazén“ 
 
 
 


