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Z á p i s   č í s l o  15/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 25. 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: PaedDr. D. Holman 
 
Starosta zahájil jednání ve 18,08 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
V průběhu jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Prodloužení smlouvy o nájmu na provoz kotelny v Domě s pečovatelskou službou 
 

2.  Pronájem restaurace za účelem zajištění obsluhy na Konferenci o sociálních službách 
s oslavou jubilantů Kuřimi 

 
3.  Žádost o finanční příspěvek pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ Kuřim 

 
4.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH „Výměna 

střešních oken v obecních bytech“ 
 

5.  Generální oprava křídla Ehrbar (jeviště KD) 
 

6.  Návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
 

7.  Nájemce restaurace v kulturním domě 
 

8.  „Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu Mateřská škola na ul. Komenského 
v Kuřimi“ - schválení výzvy 

 
9.  Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky  

 
10.  Rozhodnutí o přidělení zakázky v zadávacím řízení dle zákona 137/2006 Sb., o veřejných 

zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby „Zateplení budovy 
ZŠ Jungmannova v Kuřimi“ 

 
11.  Rozhodnutí o přezkoumání podnětu paní Ing. Miluše Mackové 

 
 
 

1. Prodloužení smlouvy o nájmu na provoz kotelny v Domě s pečovatelskou 
službou 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
Kotelnu v Domě s pečovatelskou službou provozuje firma Ivan Augustin – INVESTSERVIS, Revoluční 
18881/46, Žďár nad Sázavou, na základě smlouvy uzavřené s Centrem sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, 
Kuřim. Uzavření smlouvy bylo schváleno RM dne 9. 9. 2009. Smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 
30. 6. 2011 s výpovědní dobou 6 měsíců. Cena nájmu je 12 000,-Kč/ rok. Vzhledem k dobré spolupráci a ceně za 
teplo, porovnání ostatních cen v Kuřimi doporučuji smlouvu prodloužit na další období dvou let. 
Příloha: Tabulka k porovnání cen za teplo 
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Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – přílohou příspěvku musí být smlouva. 
 
Návrh na usnesení: RM schvaluje prodloužení smlouvy na provozování kotelny v DPS firmě Ivan Augustin –  
 INVESTSERVIS na dobu určitou do 30. 6. 2013 za 12.000,-Kč/rok. 
Předkladatel stáhl příspěvek z jednání. 
 
 

2. Pronájem restaurace za účelem zajištění obsluhy na Konferenci o 
sociálních službách s oslavou jubilantů Kuřimi  
(Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
Dne 15. 6. 2011 bude v KD uspořádána společná akce Města Kuřimi – oslava jubilantů a Konference 
o sociálních službách pořádaná Centrem sociálních služeb Kuřim. Vzhledem k tomu, že v KD není restaurace 
a je nutné zajistit občerstvení pro cca 110 účastníků, byla požádána o zajištění paní Vaněrková, která byla 
doporučena p. Brabcem (provozuje občerstvení vedle kadeřnictví na ul. Bezručova). Paní Vaněrková bude 
zajišťovat nejenom občerstvení, ale i obsluhu v sále. Vzhledem k tomu, že se jedná o akci pro seniory města 
a není zde uvažováno s velkým ziskem, žádám o bezplatný pronájem restaurace v KD pro paní Vaněrkovou. 
 
Přijaté usnesení: 248/2011 - RM schvaluje bezplatný pronájem restaurace v objektu Kulturního domu 

Centru sociálních služeb Kuřim, IČ 49457276, na Konferenci o sociálních službách dne 
15. 6. 2011. 

Hlasováno: pro 4 , nepřítomen 1 (PaedDr. Holman). 
 
 

3. Žádost o finanční příspěvek pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ 
Kuřim 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, předkládá Mgr. L. Ambrož, vyřizuje P. Glosová) 
 
Výbor pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi se sešel ke svému jednání dne 11. 5. 2011. Jedním z témat 
k projednávání byla žádost o finanční příspěvek pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ Kuřim. Vzhledem 
k tomu, že dětský pěvecký sbor (dále DPS) získal v dubnu letošního roku 1. místo v krajském kole soutěže DPS, 
získal nominaci na celostátní přehlídku DPS do Uničova. Soutěž bude probíhat od 27. - 29. května 2011 a DPS 
žádá RM Kuřimi o příspěvek na cestu pro dětské zpěváky, kteří budou reprezentovat naše město. Předběžný 
rozpočet na dopravu činí 13.000,- Kč. 
 
Všichni přítomní členové Výboru tuto žádost podporují a navrhují RM Kuřimi tuto žádost projednat a schválit. 
 
Příloha č. 1 – žádost o finanční příspěvek pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ Kuřim. 
Příloha č. 2 - zápis z jednání Výboru pro kulturu a spolkový život ZM Kuřimi 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje dar na dopravu ve výši 13.000,- Kč pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ 

Kuřim, který bude prezentovat naše město na celostátní přehlídce DPS v Uničově. 
Příspěvek byl stažen z jednání. 
 
Na jednání se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 

4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH 
Název zakázky: Výměna střešních oken v obecních bytech 
Evidenční číslo v knize zakázek: B-OMP-2011-002 
Zajišťující odbor: odbor majetkoprávní 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Dne 26. 4. 2011 byla zveřejněna výzva k podání nabídky na výměnu střešních oken v obecních bytech. 
Předmětem jsou rekonstrukce v obecních bytech 1122/7 a 1123/7 v ul. Bezručova čtvrť. Výběrovou komisi 
tvořili Ing. Oldřich Štarha, Mgr. Jana Davidová a Mgr. Petr Kavka. Odbor majetkoprávní oslovil tři 
specializované firmy: 
a) J & T SYSTEM s.r.o. 
b) Radim Vašíček 
c) HT OKNA s.r.o. 
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Do výběrového řízení se přihlásil jeden uchazeč. Dne 13.05.2011 došlo k otevírání obálek a předložená nabídka 
vyhověla.  
OMP doporučuje uzavřít smlouvu o dílo s firmou J & T SYSTEM s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, IČ 
28267991, za nabídnutou cenu 136.939,- Kč včetně DPH. Za tuto cenu bude vyměněno 11 střešních oken (z toho 
jedno zdarma) a jedno „běžné“. Dodána budou střešní okna VELUX GGU, která patří na trhu ke špičkovým 
výrobkům. Firma v minulosti pro město realizovala některé zakázky a získala dobré renomé. 
 
Příloha: záznam usnesení hodnotící komise 

 
Přijaté usnesení: 249/201 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení nabídek na zakázku „výměna střešních 

oken v obecních bytech“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou J & T SYSTEM, 
s.r.o., se sídlem Malá Česká 1249, Kuřim, IČ 28267991, za cenu 136.939,- Kč vč.DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
5. Generální oprava křídla Ehrbar (jeviště KD) 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá J. Koláček, vyřizuje V. Štěpánová) 
 
Předkládám RM výsledky nabídkového řízení na generální opravu klavíru KD. Žádám RM o posouzení nabídek 
a rozhodnutí o firmě, které bude oprava svěřena. 
Oprava je plánovaná v rozpočtu KD na rok 2011. (100.000,-- Kč) 
 
Poptávkové řízení: 
S poptávkou jsme oslovili tři firmy: 
1/ Největšího dodavatele v ČR: PETROF, spol. s r.o., Brněnská 371, 500 06 Hradec Králové 
tel.: +420 495 712 111, fax: +420 495 712 401, +420 495 712 573, e-mail: petrof@petrof.com, 
http://www.petrof.cz/contacts.html 
 
2/ Nejbližšího lokálního dodavatele s předběžnou dobrou referencí: Radovan Barták, Vlhká 7 602 00 Brno, tel.: 
mobil +420 608 108 571, pevná linka 549 273 708 večer, Email:  bamara@email.cz, www.opravyklaviru.cz 
 
3/ Dalšího regionálního dodavatele (firma má sídlo v Novém Bydžově, ale regionální pracoviště v Moravském 
Krumlově) s dobrou referencí: fa Black & White , Sídliště 322, Moravský Krumlov, 672 01 Moravský Krumlov, 
tel.: 777 070 753, e-mail.: info@blacknwhite.cz, www.blacknwhite.cz  
 
Všechny firmy byly informovány o tom, že jsou jednou ze tří oslovených firem, nebyla jim ale sdělena jména 
dalších oslovených, ani jejich nabídky. Petrof si vyžádal sérii fotografií nástroje, zástupci z ostatních dvou firem 
si přijeli nástroj osobně prohlédnout. 
Vzhledem k tomu, že mailová nabídka firmy Petrof byla výrazně vyšší než dalších dvou firem (příloha č. 
1), už jsme od nich nepoptávali další údaje. Oběma zbývajícím firmám jsme rozeslali strukturovanou 
poptávku následujícího znění: 
 
Generální oprava klavíru – poptávka 
 
Na základě předchozího jednání poptáváme u vás generální opravu klavíru z KD Kuřim.  
Klavír poskytneme k opravě po 10. červnu, opravený potřebujeme mít do 20. října.  
Sdělte nám, prosíme, popis opravy, která je podle vás nutná a vhodná, celkovou cenu (jste-li plátci DPH tak 
uveďte DPH zvlášť), poskytovanou záruku, reference firmy. 
Sdělte, zda je součástí nabídky i přeprava klavíru z Kulturního domu do Vaší firmy a zpět.  
Nepotřebujeme rozpis cen na jednotlivé úkony a materiál při samotné opravě. 
Požadujeme celkovou opravu včetně rezonanční skříně. Konečná povrchová úprava: černý mat. 
Objednavatelem bude město Kuřim 
Naše nacionále: 
Město Kuřim 
Jungmannova 968 
664 34 Kuřim 
IČO:  00281964 
Č.ú. 19-22824-641/0100 
Zastoupené:  Ing. Dragem Sukalovským, starostou 
 
Přílohy: 
 
Ad 1/  Firma Petrof - nejvyšší nabídka – dále nebylo jednáno 
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Ad 2/ Firma pana Bartáka (se kterou jsme začali jednat jako s první) poslala nabídku mailem (příloha č. 2A). 
Když jsem je informoval, že jsme oslovili další firmy, nabídku změnili v tom smyslu, že se domnívají na základě 
prohlídky, že količník bude v pořádku, proto jsou ochotni riskovat jeho případnou opravu za svoje prostředky. 
(Viz příloha 2 B). Po poslání upřesňující poptávky nabídku doplnili mailem o reference a záruky. 

� „Co se týká referencí, tak jsem vyučen v oboru mechanik hudebních nástrojů se zaměřením na 
klávesové nástroje v roce 1984 u firmy Petrof v Hradci Králové. Zaměstnán v podniku Amati Kraslice, 
závod Brno, známějším spíše jako Lídl na Zelném trhu 10. Praxe v oboru 27 let, oprávnění 
k samostatné výdělečné činnosti od roku 1988. Oprav v takovém rozsahu jsem provedl asi 50, 
v minulém roce pro ZUŠ Klobouky u Brna, ZUŠ Zábřeh. Ukázky prací na www.opravyklaviru.cz , také 
v dílně je možnost  se podívat na rozpracovanou podobnou zakázku asi do konce května.“ 

� Záruku nabízejí 2 roky. 
� Přeprava nástroje není v ceně. 

 
Ad 3/ Firma Black&White poslala nabídku dle přílohy 3, reference doložila písemným materiálem a dalšími 
fotografiemi v těle mailové zprávy (netiskli jsme je, jde o barevné fotografie, které by reprodukcí ztratily smysl.) 

� Záruku nabízejí na 5 let 
� Cena je včetně dopravy 

 
Závěr:  nabídky obou firem jsou velmi srovnatelné, rozhodnutí je na radě, osobně bychom se přikláněli k zadání 
firm ě Black & White. 
 
Přijaté usnesení: 250/2011 - RM projednala předložené výsledky poptávkového řízení na generální opravu 

hudebního křídla v kulturním domě a schvaluje uzavřít smlouvu o provedení opravy 
s firmou Black & White, Sídliště 322, 672 01 Moravský Krumlov, IČ 28814142, za cenu 
96.500,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

6. Návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
(Příloha č. 6, zpracoval: David Holman) 
 
Strategický plán rozvoje města Kuřim (dále jen SPRM) byl schválen usnesením Zastupitelstva města Kuřim 
(dále jen ZM) dne 18. 4. 2006 usnesením č. 1054/2006.   
Rada města Kuřim (dále jen RM) a její iniciační a poradní orgán, komise Zdravého města, dosud v rámci 
přípravy aktualizace SPRM učinily tyto kroky: 

1) RM přijala závěry komise Zdravého města, kde se doporučuje složení řídícího týmu pro přípravu 
návrhové části aktualizace SPRM, 

2) RM uspořádala veřejnou diskusi na téma dvou velkých záměrů: Rekonstrukce Společenského centra – 
Kulturního domu (5.4.2011) a Výstavba sportovní haly (6.4.2011). Závěry diskusí mohou být využity 
i v projednávání aktualizace SPRM, 

3) RM přijala závěry komise Zdravého města ve věci Harmonogramu aktualizace SPRM a vymezení témat 
projednání pro jednotlivé pracovní skupiny, a to takto: 

 
1. Stanovení pracovních skupin: 
 
1. pracovní skupina (problémová oblast A - Infrastruktura) 
2. pracovní skupina (problémová oblast B – Životní prostředí, zdraví) 
3. pracovní skupina (problémová oblast C – Lidské zdroje a podnikání) 
4. pracovní skupina (problémová oblast D – Řízení rozvoje) 
 
Jednotlivé problémové oblasti jsou přesněji vymezeny platným SPRM. Složení pracovních skupin je navrhováno 
v tomto materiálu dále – viz bod 3.  
 
2. Harmonogram jednání: 
 
20.6.2011, 18-19,30 h.: jednání 1. pracovní skupiny – malá zasedací místnost 
20.6.2011, 18-19,30 h.: jednání 2. pracovní skupiny – velká zasedací místnost 
20.6.2011, od 19,30h.: v případě zájmu společné jednání 1. a 2. pracovní skupiny – vzájemná prezentace 
a připomínkování závěrů jednání obou pracovních skupin 
 
22.6.2011, 18-19,30 h.: jednání 3. pracovní skupiny – malá zasedací místnost 
22.6.2011, 18-19,30 h.: jednání 4. pracovní skupiny – velká zasedací místnost 
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22.6.2011, od 19,30h.: v případě zájmu společné jednání 3. a 4. pracovní skupiny – vzájemná prezentace 
a připomínkování závěrů jednání obou pracovních skupin  
 
28.6.2011 předložení informace o průběhu a závěrech jednání zastupitelstvu města, připomínky členů ZM 
k tomuto materiálu budou sděleny řídícímu týmu 
 
29.6.2011, 18 h: jednání řídícího týmu – velká zasedací místnost, stanovení dalšího postupu projednávání 
 
červenec – srpen: případná jednání pracovních skupin svolávaná předsedajícími pracovních skupin, řídícím 
týmem, případně Radou města Kuřim 
 
14.9.2011, 18 h.: Veřejné projednávání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi 
 
14.9.2011, 20 h. (resp. po ukončení veřej. projednávání): jednání řídícího týmu 
 
4.10.2011 projednání aktualizace Strategického plánu rozvoje města Kuřimi v ZM  
 
Je třeba zvolit členy jednotlivých pracovních skupin. Doporučuji, aby RM schválila níže uvedený návrh 
s případným doplněním a zároveň umožnila v odůvodněných případech doplnění o další členy na návrh 
zastupitelů.  
Doplnění o další členy je možné provést na zasedání RM po jednání ZM. 
 
3. Návrh složení pracovních skupin: 
 

1. pracovní skupina (problémová oblast A - Infrastruktura): 
Členové: 
a) starosta města (předsedající) 
b) zpracovatel konceptu ÚPD 
a) členové dopravní komise RM 
b) zástupce komise Zdravého města  
c) vedoucí odboru dopravy  
d) úřednice pověřená vedením odboru investičního a regionálního rozvoje  
e) vedoucí odboru stavebního a vodoprávního 
f) zástupce odboru obecní živnostenský úřad 
g) Ing. Šíblová, projektový manažer (projekt na podporu bezbariérovosti) 
h) statutární nebo pověření zástupci občanských sdružení: Občanské sdružení pro realizaci silničního 

obchvatu města Kuřimi, Podlesí, Spokojené Díly, Hard Bikers 
i) zástupce největšího zaměstnavatele ve městě, společnosti TYCO Electronics Czech, s.r.o. 
Přizvávaní hosté:  
a) zástupce provozovatele IDS, společnosti KORDIS JmK 
b) zástupce ŘSD 
c) přednosta železniční stanice ČD, příp. jiný zástupce delegovaný ČD 
d) zástupce SÚS JMK 
e) zástupce JMK, odbor dopravy 
f) zástupce BVaK 
g) zástupce investora nejvýznamnější plánované budoucí výstavby, pokud již zahájil stavební řízení 
h) zástupce odboru životního prostředí 
i) zástupce komise životního prostředí    
 

2. pracovní skupina (problémová oblast B – Životní prostředí, zdraví) 
Členové: 
c) 1. místostarosta města (předsedající) 
d) členové komise životního prostředí  
e) členové sportovního výboru 
f) ředitel, příp. zástupce ředitele ZUŠ 
g) vedoucí MěDDM 
h) zástupce komise Zdravého města 
i) vedoucí odboru životního prostředí 
j) vedoucí sportovního areálu 
k) zástupce odboru investičního a regionálního rozvoje  
l) statutární nebo pověření zástupci občanských sdružení: TJ Sokol, TJ Orel, SK Kuřim, FC Kuřim, 

Kuřimata, TJ Podlesí 
m) zástupce společnosti MEDEX, provozovatel polikliniky 
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Přizvávaní hosté:  
a) místní praktičtí lékaři provozující praxi v Kuřimi 
b) ředitel Centra technických služeb Kuřim 
c) zástupce Lesů města Brna 
d) zástupce firem velkých znečišťovatelů životního prostředí 
e) zástupce Povodí Moravy 
f) zástupce SŽDC 
g) zástupce zpracovatele konceptu ÚPD 
 

3. pracovní skupina (problémová oblast C – Lidské zdroje a podnikání) 
Členové: 
a) místostarosta města (předsedající) 
b) zástupce odboru obecní živnostenský úřad 
c) členové pracovní skupiny pro oblast školství (ředitelé ZŠ a MŠ v Kuřimi) 
d) referentka školství  
e) vedoucí odboru sociálních věcí 
f) zástupce komise Zdravého města 
g) členové kulturního výboru 
h) zástupce vedení SPŠ a SOU Kuřim 
i) vedoucí městské knihovny, organizační složky obce 
j) vedoucí Společenského centra – Kulturní dům 
k) zástupce Klubu Escape 
l) zástupce odboru správních a vnitřních věcí 
m) ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim 
n) Marta Mikšová (bývalá ředitelka PPD) 
o) jednatel Wellness Kuřim 
p) vedoucí sportovního areálu 
q) zástupce areálu Kaskáda 
r) statutární nebo pověření zástupci občanských sdružení: TJ Sokol, TJ Orel, SK Kuřim, FC Kuřim, 

Kuřimata, TJ Podlesí, Podlesí, Spokojené Díly, Hard Bikers 
Přizvávaní hosté:  
a) zástupci největších firem v Kuřimi (z hlediska počtu zaměstnanců i vlivu na život města) 
h) zástupce OHK Brno-venkov 
i) zástupce Úřadu práce Brno-venkov 
j) zástupci místních sdělovacích prostředků (KTN, KOTVA, ZLOBICE) 
k) zástupci malých a středních firem (dle zvážení odboru OŽÚ) 

 
4. pracovní skupina (problémová oblast D – Řízení rozvoje) 

Členové: 
a) tajemnice MěÚ (předsedající) 
b) vedoucí odboru obecní živnostenský úřad 
c) členové komise Zdravého města 
d) zástupce odboru odboru investičního a regionálního rozvoje 
e) vedoucí finančního odboru 
f) vedoucí odboru správních a vnitřních věcí 
g) vedoucí odboru obecní živnostenský úřad 
h) vedoucí odboru majetkoprávního  
i) zástupce zpracovatele ÚPD 
j) koordinátorka projektu Zdravé město 
k) delegovaný zástupce pracovní skupiny připravující koncepci bytové politiky 
l) statutární nebo pověření zástupci občanských sdružení: Občanské sdružení pro realizaci silničního 

obchvatu města Kuřimi, Podlesí, o.s., Spokojené Díly, o.s. 
m) zástupce mikroregionu Kuřimka 
Přizvávaní hosté:  
a) zástupce BVaK, resp. zástupce zpracovatele generelu kanalizace 
b) zástupci správců dalších inženýrských sítí 
c) zástupci místních sdělovacích prostředků (KTN, KOTVA, ZLOBICE) 
 

4. Návrh složení řídícího týmu: 
 
Složení řídícího týmu v souladu s usnesením RM, kterým RM akceptovala doporučení KZM, navrhuji 
následující: 

a) uvolnění funkcionáři, představitelé samosprávy:  
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Ing. Drago Sukalovský (starosta) – předsedající řídícího týmu , Jiří Koláček (1.místostarosta) , Ing. 
Oldřich Štarha (místostarosta) 

b) předsedové komisí Rady města Kuřimi a výborů Zastupitelstva města Kuřimi: 
Zdeněk Kříž (předseda finančního výboru ZM), Jan Herman (předseda kontrolního výboru ZM), Ivoš 
Peřina (předseda sportovního výboru), Mgr. Ladislav Ambrož (předseda kulturního výboru), Ing. arch. 
Petr Němec (předseda komise stavební), Ing. Miloš Kotek (předseda dopravní komise), PaedDr. David 
Holman (předseda komise Zdravého města), Václav Henzl (předseda komise pro životní prostředí) 

c) tajemnice MěÚ, vedoucí odborů MěÚ Kuřim a referentka školství: 
Členství v řídícím týmu vyplývá z funkce. Členy řídícího týmu jsou vedoucí, příp. úředníci pověření 
vedením odborů MěÚ;  pro oblast školství je navržena referentka školství Mgr. Hana Němcová. 
V případě odvolání vedoucího, stává se automaticky členem pracovní skupiny nově jmenovaný vedoucí. 
Mgr. Alena Zimmermannová (tajemnice MěÚ), Mgr. Jana Davidová (vedoucí OMP), Mgr. Lukáš Rafaj 
(vedoucí OSVV),  Ing. Aleš Varmužka (vedoucí FO), Ing. Jana Lekešová (pověřená vedením OIRR), 
Mgr. Alena Trtílková (vedoucí OŽÚ), Ing. Jitka Sikorová (vedoucí OŽP), Ing. František Macek 
(vedoucí OSaV), Bc. Taťána Sojková (vedoucí OSV), Ing. Jiří Kovář  (vedoucí OD) 

d) zástupci podnikatelské veřejnosti (manažer firmy z průmyslové zóny severní, manažer firmy z 
průmyslové zóny západní, živnostník provozující obchod) 
Doporučuji vybrat například: zástupce kuřimských firem vlastněných společností ALTA, a.s., zástupce 
TYCO Electronics Czech s.r.o., Mojmír Boček (ELECTROBOCK a další), Aleš Sehnal (KAMPOS), 
Lubomír Stříž (PROMACOM – západní prům.zóna), Jana Al Dury (MixMax a obuv na 
nám.Osvobození), … 
Při výběru je nutno zvážit nejen význam firmy v příslušné „kategorii“ (tj. dle umístění ve městě nebo dle 
charakteru podnikání), ale i ochotu těchto osob podílet se na činnosti řídícího týmu a schopnost 
vyjadřovat zde širší společné zájmy příslušné skupiny firem, např .firem  dané průmyslové zóny. 
 

5. Návrh externího konzultanta: 
 

Jako externího konzultanta pro přípravu návrhové části aktualizace SPRM doporučuji RNDr. Petra Daňka, 
Ph.D., který jako konzultant s městem spolupracoval již při vzniku SPRM. Garantuje nezávislost na 
místních politických poměrech, především však kontinuitu, odbornost a zkušenost v přístupu k SPRM.  

 
6. Jednací řád pracovních skupin a řídícího týmu: 

 
1. Jednání řídí předsedající. V případě jeho nepřítomnosti jeho zástupce, kterého si pracovní skupina, resp. 

řídící tým, zvolí z řad přítomných členů. 
2. Z jednání pořizuje zápis úředník z pověření tajemnice MěÚ. 
3. Zápis ověří předsedající a nejméně jeden další člen parcovní skupiny, resp. řídícího týmu. 
4. Pracovní skupina i řídící tým se usnáší prostou většinou všech svých přítomných členů. 
5. Pracovní skupina schvaluje doporučení týkající se problémové oblasti SPRM, pro kterou byla zřízena. 
6. Závěry z jednání pracovních skupin projedná řídící tým, věcně příslušné výbory ZM a komise RM, RM 

a ZM 
7. V případě potřeby může předsedající pro řízení schůze uplatnit ustanovení jednacího řádu RM. 

 
Pro bližší seznámení s problematikou doporučuji následující odkazy na internetové stránky: 
http://www.kurim.cz/cs/obcan/rozvoj-mesta/strategicky-plan-rozvoje-mesta.html 
http://zdravamesta.cz/index.shtml?apc=r2189493a 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – žádá o doplnění problematiky bezpečnosti do 2. pracovní skupiny a jako člena doplnit 
vedoucího oddělení PČR OO Kuřim. 
 
Návrhy na usnesení: 
 
Přijaté usnesení: 251/2011 - RM bere na vědomí návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu 

rozvoje města Kuřimi a předkládá ZM návrh dalšího postupu aktualizace Strategického 
plánu rozvoje města ke schválení. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje harmonogram a jednací řád pracovních skupin a řídícího týmu pro aktualizaci 

Strategického plánu rozvoje města Kuřimi dle zápisu. 
O tomto návrhu usnesení RM nehlasovala. 
 



 8 

Návrh usnesení: RM jmenuje externím konzultantem pro přípravu návrhové části aktualizace Strategického 
plánu rozvoje města Kuřimi RNDr. Petra Daňka, Ph.D. a schvaluje odměnu ve výši do 
20.000,- Kč. 

O tomto návrhu usnesení RM nehlasovala. 
 
 

7. Nájemce restaurace v kulturním domě 
(Příloha č. 7, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila svým usnesením č. 185/2011 ze dne 04. 5. 2011 záměr na pronájem restaurace v objektu 
kulturního domu, na nám. Osvobození 902 v Kuřimi. Záměr byl na úřední desce vyvěšen od 5. 5. 2011 do 
24. 5. 2011. OMP elektronicky oslovil přes 50 subjektů z oblasti hostinské činnosti. Uzávěrka k podání nabídek 
byla stanovena na pondělí 23. 5. 2011 v 17.00 hod. K otevření obálek došlo dne 24. 5. 2011 ve 14.00 hod. 
Na záměr zareagovaly dva subjekty: 
a) GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, Brno, IČ 25349902, s nabídkou 100,80 Kč/m2/měs. 
b) Hana Vyhnánková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx Brno, IČ 76094243, s nabídkou 100,- Kč/m2/měs. 

Podnikatelské záměry jednotlivých uchazečů byly rozeslány členům rady města v elektronické podobě.  
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou GOOD 21, se sídlem Žebětín 1182, PSČ 

641 00, Brno, IČ 25349902, jejímž předmětem je pronájem nebytového prostoru (restaurace 
„Kul ťas“), umístěného v I. PP a ve II. NP objektu č. p. 902, na pozemku p. č. 1808 vše k. ú. 
Kuřim, na ul. nám. Osvobození, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 101,- Kč/m2/měs. s roční valorizací. 

 
 nebo 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Vyhnánkovou, trvale bytem 

xxxxxxxxxxx PSČ 627 00, Brno - Slatina, IČ 76094243, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru (restaurace „Kulťas“), umístěného v I. PP a ve II. NP objektu č. p. 902, 
na pozemku p. č. 1808, vše k. ú. Kuřim, na ul. nám. Osvobození, na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 100,- Kč/m2/měs. s roční valorizací. 

Příspěvek byl předkladatelem stažen z jednání. 
 
 

8. „Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu Mateřská škola na 
ul. Komenského v Kuřimi“ - schválení výzvy 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Na základě pokynů k umístění 48 dětí mateřské školy do budovy základní školy na ul. Komenského č. p. 51, 
vypracovala p. ředitelka se součinností odboru investičního a regionálního rozvoje města Kuřim, zadávací řízení 
na zhotovitele díla – vybavení interiéru. Předpokládané náklady 800.000,- Kč. Finanční krytí bude zajištěno 
z investičního fondu MŚ. 
Termín dodání: 5. 8. 2011, doručení nabídek do 9. 6. 2011. 
Hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
Přílohy: výzva, návrh SOD, návrh hodnotící komise, návrh interiéru 
 
Přijaté usnesení: 252/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na realizaci díla „Dodávka a montáž 

vybavení interiéru pro stavbu Mateřská škola na ul. Komenského v Kuřimi“, schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení 
podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
Z jednání odešel J. Koláček. 
 
 

9. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky  
(Příloha č. 9, 9A, 9B, 9C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. J. Lekešová) 
 
Název (předmět) zakázky: Stavební úpravy části ZŠ Komenského 511, Kuřim na mateřskou školu 
Číslo akce v rozpočtu města ORG 
Evidenční číslo v knize zakázek: C-OIRR-2011-004 
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Zajišťující odbor: OIRR 
 
Počátkem 20. týdne tohoto roku obdržel OIRR požadavek na urgentní řešení nedostatku míst v mateřské školce. 
Při zápisu dětí bylo zjištěno, že se nedostává cca 100 míst a vedení školky s vedením města navrhlo situaci řešit 
úpravou druhého nadzemního podlaží objektu ZŠ na ul. Komenského. V minulém týdnu proběhlo výběrové 
řízení na projektanta – zvítězila firma ABM-PROJEKT spol.s.r.o., Blanenská 982, 664 34 Kuřim. Zpracování 
projektové dokumentace předpokládáme do konce tohoto týdne, nejpozději však v pondělí 30. 5. 2011. 
Z těchto termínů vychází také termíny výzvy k podání nabídky na realizaci stavebních úprav. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor OIRR. 
OIRR doporučuje Radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené zakázky 
podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o zakázkách města Kuřimi, dále doporučuje Radě 
města schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
Akce není kryta z rozpočtu města a pro její realizaci bude muset být schválena rozpočtová změna 
v Zastupitelstvu města 31. 5. 2011. Rozpočet stavby dosud není zpracován, odhadujeme však, že cena stavebních 
prací se bude pohybovat mezi částkou 250- 400 tis. Kč. 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2: Návrh smlouvy o dílo 
Příloha č. 3: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
 
Diskuse: 
Ing. O. Štarha – prosím doplnit mezi členy hodnotící komise Mgr. L. Slámovou a Ing. M. Bojanovskou. 
PaedDr. D. Holman – doplnit, ve výzvě k podání nabídky, další termín prohlídky místa stavby a to 2. 6. 2011. 

 
Přijaté usnesení: 253/2011 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na zhotovitele stavby „Stavební 

úpravy části ZŠ Komenského 511, Kuřim, na mateřskou školu“, dále schvaluje znění výzvy 
k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu se 
změnami. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (J. Koláček). 
 
Na jednání se dostavil J. Koláček. 
 
 

10. Rozhodnutí o přidělení zakázky v 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 ZŠ Kuřim Jungmannova  
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. 10, 10A-10K, 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 vzbuzovaly pochybnosti 
o kvalifikaci vítězné společnosti a v případě podpisu smlouvy se společností CORRECT OKNA s.r.o. by se 
město jako veřejný zadavatel vystavilo riziku, že veřejná zakázka nebude plněna řádně a včas.  
 
Průběh a výsledek přezkumného řízení je podrobně zdokumentován v příloze „2. Protokol z jednání hodnotící 
komise“ 
Hodnotící komise a zajišťující odbor OIRR doporučuje radě města schválit vítěze elektronické aukce, společnost 
CORRECT OKNA s.r.o., se sídlem Přadlácká 2, 602 00 Brno, IČ 25581058 jako vítěze zadávacího řízení, 
který nabídl nejnižší cenu  a uzavřít s ním smlouvu o dílo.  
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek elektronickou aukcí vč.2 příloh 
Příloha č. 2: 2. Protokol z jednání hodnotící komise vč.6 příloh 
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Příloha č. 3: Návrh Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky 
Příloha č. 4: Návrh SOD 
 
Přijaté usnesení: 254/201 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení a 

hodnocení nabídek e-aukcí a protokolu z jednání hodnotící komise na zakázku „Zateplení 
ZŠ Kuřim Jungmannova“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s firmou CORRECT 
OKNA s.r.o., se sídlem Přadlácká 2, 602 00 Brno, IČ 25581058, která předložila nejlevnější 
nabídku ve výši 10.320.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 

11. Rozhodnutí o přezkoumání podnětu paní Ing. Miluše Mackové 
Název veřejné zakázky:   Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova  
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. 11, 11A, 11B, 11C, překládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
Dne 19. 4. 2011 podala členka hodnotící komise, paní Ing, Miluše Macková , podnět adresovaný Radě města 
Kuřim k přezkoumání, zrušení probíhajícího VŘ a vypsání nového VŘ na uvedenou veřejnou zakázku pro 
porušení Zákona 137/2008 Sb o veřejných zakázkách v platném znění, konkrétně § 96 odst.1. Podle 
předkladatelky podnětu nelze využít elektronickou aukci jako prostředek pro hodnocení nabídek, jde-li 
o veřejnou zakázku na stavební práce. 
OIRR prostřednictvím pověřené osoby požádal o vyjádření Státní fond životního prostředí, který je z titulu 
poskytovatele dotace kompetentní k posouzení oprávněnosti užití e-aukce v případě veřejné zakázky Zateplení 
ZŠ Kuřim Jungmannova.  Z vyjádření Michaely Machálkové, vedoucí Oddělení veřejných zakázek vyplývá, že: 
elektronickou aukci  dle § 96 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen "zákon") nemůže zadavatel použít v p řípadě, že se jedná o stavební 
práce, jejichž p ředmětem je pln ění týkající se práv duševního vlastnictví,  nap ř. vypracování 
architektonického či urbanistického díla.  Toto omezení by mělo směřovat na takové zakázky, kdy 
dochází k vytvoření určitého autorského díla v rámci předmětu veřejné zakázky a toto autorské dílo 
tvoří primárně cíl zadavatele - typicky se může jednat o vyhotovení projektu či architektonické studie. 
Vzhledem k tomu, že v případě veřejné zakázky Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova se v žádném případě nejedná 
o plnění, týkající se duševního vlastnictví, OIRR po provedeném přezkoumání podnětu doporučuje radě města, 
aby souhlasila se stanoviskem hodnotící komise v protokolu z jednání hodnotící komise, že elektronická aukce 
byla použita oprávněně a nesouhlasila se zrušením probíhajícího výběrového řízení a vypsáním nového 
výběrového řízení. 
Příloha č. 1: Podnět k přezkoumání Ing. Mackové 
Příloha č. 2: Odpověď SFŽP na dotaz 
Příloha č. 3: 2. Protokol z jednání hodnotící komise 
 
Přijaté usnesení: 255/2011 - RM zamítá podnět Ing. Mackové ve věci oprávněnosti elektronické aukce na 

zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20,20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
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V Kuřimi dne 25. 5. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A    Prodloužení smlouvy o nájmu na provoz kotelny v Domě s pečovatelskou službou 
2 Pronájem restaurace za účelem zajištění obsluhy na Konferenci o sociálních službách 

s oslavou jubilantů Kuřimi 
3, 3A, 3B   Žádost o finanční příspěvek pro dětský pěvecký sbor Cantando, ZUŠ Kuřim 
4, 4A  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřim do 250.000,- Kč bez DPH „Výměna 

střešních oken v obecních bytech“ 
5, 5A, 5B, 5C   Generální oprava křídla Ehrbar (jeviště KD) 
6   Návrh dalšího postupu aktualizace Strategického plánu rozvoje města 
7   Nájemce restaurace v kulturním domě 
8, 8A, 8B, 8C, 8D, 8E Dodávka a montáž vybavení interiéru pro stavbu Mateřská škola na ul. Komenského 

v Kuřimi“ - schválení výzvy 
9, 9A, 9B, 9C   Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky  
10, 10A-10K  Rozhodnutí o přidělení zakázky v zadávacím řízení dle zákona 137/2006 Sb., 

o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů na výběr zhotovitele stavby 
„Zateplení budovy ZŠ Jungmannova v Kuřimi“ 

11, 11A, 11B, 11C  Rozhodnutí o přezkoumání podnětu paní Ing. Miluše Mackové ve věci „Zateplení ZŠ 
Kuřim, Jungmannova“ 


