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Z á p i s   č í s l o 16/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 31. 5. 2011 v kongresovém 
sále hotelu Kaskáda 

 
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 22,20 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 

 
1.  Návrh členů výběrové komise, výzvy k podání nabídek k zahájení zadávacího 

řízení na výběr dodavatele a smlouvy o dílo „Dodávka informační technologie a 
vybavení pro ZŠ Kuřim, Tyršova“ 

 
2.  Finanční dar na výlet seniorů Kuřimi i Domu s pečovatelskou službou 
 
3.  Prodloužení smlouvy o nájmu kotelny v Domě s pečovatelskou službou a smlouvy 

na dodávku a odběru tepla 
 

4.  Pančík Vladimír – mandátní smlouva, plná moc 
 

5.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Oprava místních komunikací 
v Kuřimi v roce 2011“ 

 
 

1. Návrh členů výběrové komise, výzvy k podání nabídek k zahájení 
zadávacího řízení na výběr dodavatele a smlouvy o dílo 
Název (předmět) veřejné zakázky: „Dodávka informační technologie a vybavení 
pro ZŠ Kuřim, Tyršova“ 
Evidenční číslo zakázky (registrační číslo projektu): CZ.1.07/1.4.00/21.1011 
(Příloha č. 1, 1A, 1B, 1C, 1D, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. H. Němcová) 
 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvková organizace získala, na základě 
předloženého projektu, finanční prostředky z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
– Inovace ve vzdělávání, a to v celkové výši 2.070.000,- Kč. Finanční prostředky budou dle schváleného 
projektu využity na inovaci ve vzdělávání na ZŠ Kuřim, Tyršova. 
V první fázi bude vypsaná veřejná zakázka na dodávku hardware a software a dalšího vybavení dle 
specifikace (viz příloha). 
Rada města Kuřimi č. 36/2010 ze dne 1. 12. 2010 usnesením 623/2010 udělila příspěvkové organizaci 
souhlas, aby vystupovala jako zadavatel v případě veřejné zakázky neinvestičního charakteru financované 
z prostředků evropských dotací z projektu „EU peníze školám“. Dále usnesením 624/2010 uložila řediteli 
školy postupovat při zadávání veřejné zakázky dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve 
znění pozdějších předpisů a Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o veřejných zakázkách 
Města Kuřimi. Z tohoto důvodu ředitel školy Mgr. Stanislav Plchot žádá radu města o schválení členů 
a náhradníků hodnotící komise, schválení znění výzvy k podání nabídek a návrhu smlouvy o dílo.  
 
Přílohy: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise.  

Textová část  zadávací dokumentace včetně krycího listu nabídky. 
Návrh smlouvy o dílo. 

 
Z jednání odešel Ing. O. Štarha. 
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Přijaté usnesení: 256/2011 - RM souhlasí s návrhem členů a náhradníků hodnotící komise na akci 
„Dodávka informa ční technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim, Tyršova“ ve složení 
dle návrhu. 

 
Přijaté usnesení: 257/2011 - RM schvaluje Základní škole Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – 

venkov, příspěvkové organizaci zahájení zadávacího řízení na akci „Dodávka 
informační technologie a vybavení pro ZŠ Kuřim, Tyršova“  a schvaluje znění 
výzvy k podání nabídky.  

 
Přijaté usnesení: 258/2011 - RM souhlasí s návrhem znění smlouvy o dílo předložené Základní školou 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkovou organizací. 
Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. O. Štarha). 
 
 

2. Finanční dar na výlet seniorů Kuřimi i Domu s pečovatelskou 
službou 
(Příloha č. 2, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. M. Bártová) 
 
Koncem měsíce června 2011 Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim uspořádá výlet pro 
seniory Kuřimi a Domu s pečovatelskou službou. Tyco Electronics Czech s.r.o. chce přispět finančním 
darem na úhradu autobusu v částce 3.720,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 259/2011 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, 

příjem finančního daru v částce 3.720,- Kč od firmy Tyco Electronics Czech s.r.o., 
na úhradu autobusu na výlet pro seniory Kuřimi. 

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

3. Prodloužení smlouvy o nájmu kotelny v Domě s pečovatelskou 
službou a smlouvy na dodávku a odběru tepla 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 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 o nájmu a o dodávce a odběru tepla bylo schváleno RM dne 9. 9. 2009. 
Smlouvy byly uzavřeny 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 min. dvou let. Doporučuji na 2,5 roku tj. do konce roku 
2013. 
Příloha: Dodatek smlouvy o nájm 

Dodatek smlouvy o dodávce a odběru tepla 
 
Přijaté usnesení: 260/2011 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o nájmu kotelny a smlouvy 

o dodávce a odběru tepla DPS, firmě Ivan Augustin – INVESTSERVIS na dobu 
určitou do 31. 12. 2012, za cenu 12 000,- Kč/rok. 

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

4. Pančík Vladimír – mandátní smlouva 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Odbor majetkoprávní byl pověřen připomínkováním mandátní smlouvy s panem Vladimírem Pančíkem, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 679 04 Adamov, 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 
podle původního návrhu 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. 
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Příloha č. 1 – návrh mandátní smlouvy 
Příloha č. 2 – návrh plné moci  
 
Přijaté usnesení: 261/2011 - RM schvaluje uzavření mandátní smlouvy s panem Vladimírem 

Pančíkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 679 04 Adamov, IČ 87120305, na dobu 
určitou (do 31. 12. 2011) za fixní úplatu ve výši xxxxxxxx Kč/měs., jejímž předmětem 
je poradenství v oblasti dopravy. 

Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 
(Ing. O. Štarha). 
 
 

5. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava místních komunikací v Kuřimi v roce 2011“ 
Číslo akce v rozpočtu města: Evidenční číslo zakázky: D-OIRR-2011-007 
(Příloha č. 5, 5A, 5B, 5C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing J. Lekešová) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM bylo zajišťujícím odborem – OIRR na 
základě schválení akce usnesením RM č. 131/2011 realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem Oprava místních komunikací v Kuřimi v roce 2011.  
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 9 uchazečů, osloveno bylo 20 firem. Při 
otevírání obálek byly posouzeny všechny nabídky. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena radě 
města jako nejvhodnější nabídka STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, OZ Brno, 
Tovární 3, 620 00 Brno, v hodnotě 757.818,00 Kč. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: Smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 262/2011 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek a protokolu o jednání hodnotící komise na zakázku „Oprava 
místních komunikací v Kuřimi v roce 2011“ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo 
s firmou STRABAG a.s., Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, OZ Brno, Tovární 3, 
620 00 Brno, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 757.818,00 Kč. 

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

6. Různé 
 
Mgr. A. Zimmermannová – ptá se, zda členové rady budou mít námitky proti tomu, že by byla v pondělí 
4. 7. 2011 vyhlášena celoúřadová dovolená. Ve čtvrtek 7. 7. 2011 bude vyhlášen mimořádný úřední den. 
Radní nemají námitek. 
 
PaedDr. D. Holman – žádá připravit směrnici na výpůjčku ozvučovacího zařízení a předložit RM ceník. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,36 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
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V Kuřimi dne 31. 5. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C, 1D  Návrh členů výběrové komise, výzvy k podání nabídek k zahájení zadávacího 

řízení na výběr dodavatele a smlouvy o dílo „Dodávka informační technologie 
a vybavení pro ZŠ Kuřim, Tyršova“ 

2   Finanční dar na výlet seniorů Kuřimi i Domu s pečovatelskou službou 
3, 3A, 3B  Prodloužení smlouvy o nájmu kotelny v Domě s pečovatelskou službou 

a smlouvy na dodávku a odběru tepla 
4, 4A, 4B   Pančík Vladimír – mandátní smlouva 
5, 5A, 5B, 5C Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „Oprava místních komunikací 

v Kuřimi v roce 2011“ 
 
 
 


