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Z á p i s   č í s l o 17/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 6. 2011 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  PaedDr. David Holman  člen rady 
  Zdeněk Kříž  člen rady 
 
Omluven: Ing. D. Sukalovský starosta 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
1. Místostarosta zahájil jednání ve 19,05 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 4 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
Program jednání: 
 

1. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi „Obnova VO Nerudova - 
B. Němcové“ 

 
2. Schválení dodatku k SOD se zhotovitelem stavby „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova 

v Kuřimi“ 
 

3. Souhlas s umístěním poutače na 19. ročník Memoriálu MUDr. Vališe na zábradlí města 
 

4. Zajištění propagace záměru města - prodej pozemku vedle supermarketu Penny 
 

5. Nájemce restaurace v kulturním domě 
 
 

1. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky:  „Obnova VO Nerudova-B. Němcové“ 
Číslo akce v rozpočtu města:   1153 000 000 
Evidenční číslo zakázky:                C-OIRR-2011-005 
Zajišťující odbor:    OIRR 
(Příloha 1, 1A, 1B, 1C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
V souvislosti s rušením venkovního vedení NN a realizací kabeláže NN E.ONem v ulicích Nerudova 
a Boženy Němcové dojde ke zrušení venkovního vedení VO, které využívá opěr NN. Město zajistilo 
zpracování PD na obnovu VO Nerudova/B. Němcové, bylo vydáno územní rozhodnutí a požádáno 
o vydání stavebního povolení. 
Rozpočtové náklady díla jsou 452.743,- Kč (bez DPH). 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1153 000 000. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
malého rozsahu „Obnova VO Nerudova / B. Němcové“, znění výzvy k podání nabídky a návrh SOD dle 
čl. 4) písm. c) vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. 1/2009/ RM o zakázkách města Kuřimi a dále 
doporučuje radě města schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Příloha č. 1: Výzva k podání nabídky 
Příloha č. 2: Návrh členů a náhradníků hodnotící komise  
Příloha č. 3: Návrh SOD 
 
Diskuse: 
Z. Kříž - upozorňuje na veškeré rekonstrukce, aby byli probrány ze všech úhlů pohledů, např. chybí 
parkovací místa… 
 
Přijaté usnesení: 263/2011 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zakázku města „Obnova 

VO Nerudova / B.Němcové“ a schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh smlouvy 
o dílo na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
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2. Schválení dodatku k SOD se zhotovitelem 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. 2, 2A, 2B, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
RM schválila dne 25. 5. 2011 usnesení č. 254/2011, jímž souhlasí s uzavřením SOD s firmou Correct 
okna s.r.o. 
OIRR předkládá radě města ke schválení dodatek k uvedené smlouvě, kterým se upravují některá 
ustanovení smlouvy, která by mohla mít pro město negativní důsledky: 

- rozsah předmětu díla specifikovaný výkazem výměr (VV) dává zhotoviteli argument k uplatnění 
veškerých prací, které se ve výkazu nevyskytují, jako vícepráce. Rozsah specifikovaný zadávací 
dokumentací umožňuje objednateli požadovat v rámci ceny díla práce a činnosti podle PD a ZD, 
i když nejsou ve VV jmenovitě uvedené; 

- sankce za prodlení s odstraněním záručních vad dodatek rozšiřuje nejen za každý den prodlení, 
ale i za každou vadu; 

- sankce na objednatele pro případ prodlení s úhradou faktury snižuje z 0,05% na 0,01%; 
- záruku za řádné provedení díla ve výši 10% pozastávky rozšiřuje o bankovní záruku ve prospěch 

objednatele ve výši 15 % ceny díla; 
- přílohy zadávací dokumentace a PD se stávají součástí smlouvy. 

Vzhledem k tomu, že smlouva je součástí zadávací dokumentace odsouhlasené poskytovatelem dotace, je 
nutno změny upravit formou dodatku. Dodatek nemá vliv na cenu ani termíny realizace zakázky. 
Příloha č. 1: Návrh dodatku ke SOD č. 2011/D/0015 
Příloha č. 2: SOD č. 2011/D/0015 
 
Přijaté usnesení: 264/2011 - RM souhlasí s uzavřením dodatku ke smlouvě o dílo na zakázku 

„Zateplení ZŠ Kuřim Jungmannova“ s firmou CORRECT OKNA s.r.o., se sídlem 
Přadlácká 2, 602 00 Brno, IČ 25581058. 

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

3. Souhlas s umístěním poutače na 19. ročník Memoriálu MUDr. Vališe 
na zábradlí města 
(Příloha č. 3, předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
Jako spolupořadatel XIX. Memoriálu MUDr.Vališe (spolu s TJ Slovan Podlesí) žádám RM o souhlas 
s umístěním banneru s pozvánkou na tento tradiční běžecký závod pro děti i dospělé (je součástí 
Kuřimské běžecké ligy). 
Vzhledem k tomu, že TJ Slovan Podlesí požádala o příspěvek z fondu na podporu sportovní činnosti, 
který ZM schválilo, ponechávám na zvážení RM, zda poskytne možnost umístění poutače na zábradlí 
formou bezúplatné zápůjčky, anebo smlouvy o pronájmu (300 Kč/díl zábradlí/měsíc…resp. 150 Kč/díl 
zábradlí/14 dní) 
V případě neziskových organizací pořádajících sportovní podniky pro veřejnost jsou ve městě 
poskytovány výlepy plakátů zdarma. Umístění poutače 2x1m na zábradlí žádám na dobu 14 dnů, tj. od 
10. 6. do 23. 6. 2011. 
 
Návrhy na usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s bezúplatným umístěním poutače s pozvánkou na XIX. Memoriálu 

MUDr.Vališe na zábradlí v ul. Legionářská na dobu od 10. 6. do 23. 6. 2011. 
O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
anebo 
 
Přijaté usnesení: 265/2011 - RM schvaluje, pro účely propagace XIX. Memoriálu MUDr.Vališe, 

smlouvu o pronájmu zábradlí TJ Slovan k umístění banneru 2 x 1m v ul. Legionářská 
na dobu od 10. 6. do 23. 6. 2011, za cenu 180,- Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
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4. Zajištění propagace záměru města - prodej pozemku vedle 
supermarketu Penny 
(Příloha č. 4, 4A, předkládá PaedDr. D. Holman) 
 
ZM na svém zasedání schválilo záměr prodat pozemek vedle supermarketu Penny za cenu minimálně 
1000 Kč/m2. 
Protože podklady poskytnuté odborem majetkoprávním (dále jen OMP) nebyly dostatečně vypovídající 
ve věci stanovení tzv. ceny v místě obvyklé, zastupitelé se snažili dohodnout na základě kusých informací 
o cenách pozemků „v místě známých“. Nakonec se v souladu s doporučením OMP i finančního výboru 
dohodli na minimální ceně 1000 Kč/m2.  
Dodatečně jsem pak (z neukojitelné zvídavosti) požádal brněnskou realitní kancelář REAL SPEKTRUM 
o posudek na nabízený pozemek. Posudek je přílohou tohoto materiálu. Ačkoliv příklady prodejů 
kuřimských pozemků uváděné zastupiteli i vedoucí OMP v průběhu diskuse hovořily o cenách nižších, 
než byla zastupitelstvem nakonec schválená minimální cena 1000 Kč/m2, posudek tuto cenu považuje za 
přiměřenou. Tím je ovšem nastavena jen nejnižší možná cena a zveřejněním záměru a jeho propagací 
může město zvýšit zájem o tento pozemek a tak dosáhnout i vyššího výnosu z prodeje. 
 
Abychom do budoucna při stanovování ceny v místě obvyklé tolik „netápali“, navrhuji zadat OMP 
přípravu návrhu metodiky pro stanovení minimální ceny v místě obvyklé a směrnici pro zajištění 
publicity záměru, aby se o prodeji dozvědělo vždy co nejvíce zájemců, a tak se ukázala nejvyšší možná – 
tržní - cena. 
 
V případě, že se objeví další zájemci o tento pozemek, bude na zvážení a rozhodnutí ZM, zda se rozhodne 
pro nejvyšší cenovou nabídku, nebo v případě srovnatelných cenových nabídek rozhodne podle 
předloženého podnikatelského záměru, anebo zvolí jiný postup, který bude pro město nejvýhodnější. 
V danou chvíli je ale úkolem RM zajistit co nejvýhodnější podmínky pro úspěšný prodej. Na prvním 
místě je tedy zajištění solidní publicity vyhlášeného záměru. 
 
V e-mailu starostovi a tajemnici MěÚ ze dne 6. 6. jsem doporučil níže uvedená opatření, z nichž se již 
některé kroky realizují v rámci agendy MěÚ (a příslušné rozpočtové kapitoly). O dalších krocích, 
případně nových podnětech, kterými by bylo dosaženo vyšší publicity záměru, nechť je nyní na jednání 
RM vedena diskuse a RM svým usnesením stanoví další postup závazný pro věcně příslušný odbor MěÚ, 
tj. OMP. 
 
Opatření k zajištění publicity záměru na prodej pozemku: 

 
1) MěÚ umístí výraznou ceduli „NA PRODEJ“ přímo na nabízený pozemek, a to vč. kontaktu. 

 
2) OMP rozešle e-mail s odkazem na příslušný záměr všem realitkám a developerům, o nichž ví, 

nebo je schopno je zjistit.  
viz například: http://www.firmy.cz/reg/kraj-jihomoravsky/phr/realitní%20kanceláře 
 

3) Banner s reklamou na nabídku prodeje pozemku bude vyvěšen na městský billboard u 
sokolovny.  
 

4) Nabídka bude umístěna na realitní servery (na bezplatné + v rámci rozpočtových možností i na 
další). 
 

5) Nabídka bude inzerována (v rámci již  placených stran v měsíčníku Zlobice; případně v jiných 
médiích v regionu (např. VOX). 

 
6) Nabídku zvýraznit na městských stránkách www.kurim.cz 

 
7) Nabídku vyhlásit v městském rozhlase.  

 
8) Požádat KTN, aby ve svém vysílání věnovalo tomuto tématu pozornost (vzhledem k nezávislosti 

obsahu vysílání je třeba tuto informaci pouze nabídnout, vysílání nelze vynutit). 
 

9) e-mailem oslovit příslušné pracovníky známých maloobchodních řetězců (př. „manažer 
expanze“) 
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10) Médiím zaslat tiskovou zprávu na téma „Kuřim hledala optimální cenu“ (bude-li zpráva 
věnována rozporům v zastupitelstvu, média mohou projevit o téma zájem, a tak dojde ke zvýšení 
publicity záměru). 

 
Vedle výše uvedených 10 opatření je vhodné využít i dalších podnětů OMP, případně zastupitelů města. 
Zákonné povinnosti zveřejnění jsou naprostým minimem. Vše nad rámec tohoto minima závisí na vůli 
a schopnostech naší radnice. 
Vzhledem ke slabým stránkám nabízeného pozemku (nutná přeložka vysokého napětí, odvoz hlíny apod.) 
není vyloučeno, že i přes všechna opatření zůstane jediný zájemce. 
Na druhou stranu je tu naděje, že silné stránky tohoto pozemku (dopravní napojení, synergie „nákupního 
parku“ apod.) a solidní publicita záměru povedou k podání dalších nabídek a tím i ke zvýšení minimální 
ceny. 
Je třeba si připomenout, že zastupitelstvo schválilo v záměru jen cenu MINIMÁLNÍ. Z čehož logicky 
plyne, že i ZM připouští možnost zvýšení prodejní ceny. K němu ovšem může dojít jen ve standardní 
tržní situaci. tj. tehdy, umožníme-li trhu, aby se projevil. 
 
Diskuse: 
Byla probírána jednotlivá navrhovaná opatření: 
ad 2) upravit – nejméně 20 realitním kancelářím a developerům 
ad 3) z důvodu vysokých nákladů odstranit 
ad 4) nabídka bude umístěna pouze na bezplatné realitní servery 
ad 5) odstranit z důvodu prošlého termínu uzávěrek 
ad 9) odstranit 
ad 10) odstranit 
 
Návrhy na usnesení: 

1) Přijaté usnesení: 266/2011 - RM ukládá OMP MěÚ zajištění návrhu metodiky pro stanovení 
minimální ceny v místě obvyklé a směrnici pro zajištění publicity záměrů 
města na prodej, resp. pronájem. 

 
2) Přijaté usnesení: 267/2011 - RM schvaluje opatření k zajištění publicity záměru na prodej 

pozemku vedle supermarketu PENNY dle zápisu se změnami. 
Bylo hlasováno pro obě usnesení společně: pro 4, nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 

3) Návrh usnesení: RM schvaluje uvolnění částky do 15.000 Kč na propagaci záměru prodeje 
pozemku z položky rozpočtu města „Drobné investice“. 

Předkladatel stáhl tento návrh usnesení. 
 
 

5. Nájemce restaurace v kulturním domě 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
RM schválila svým usnesením č. 185/2011 ze dne 4. 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. K otevření obálek došlo dne 24. 5.2011 ve 14.00. 
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 Langrova 855/39, Brno, IČ 76094243, s nabídkou 100,- Kč/m2/měs. 

Podnikatelské záměry jednotlivých uchazečů byly rozeslány členům rady města v elektronické podobě. 
 
OMP oznámil deseti podnikatelským subjektům, že Město Kuřim zvažuje výměnu jedenácti oken 
v restauraci a pozval je na čtvrtek 9. 6. 2011 k prohlídce místa provádění případné zakázky. Pro případ, že 
by se zástupci firem nemohli v uvedený čas dostavit, byli požádáni, aby předložili alespoň předběžný 
rozpočet. OMP žádá o pokyn, zda vyhlásit veřejnou zakázku na výměnu oken či nikoliv. Výše finančních 
prostředků je odhadována na cca 100.000,- Kč včetně DPH. V rozpočtu na rok 2011 nebylo s touto 
investiční akcí počítáno. Jednou z možností je čerpat peníze z ORGu – drobné investice -, který spravuje 
OIRR. 
 
OMP doporučuje schválit novému nájemci slevu z nájmu z důvodu nákladů na úklid prostor ve II. NP – 
vestibul a WC a schodiště spojující I. a II. NP. Tyto části KD jsou hojně využívány návštěvníky 
prodejních a kulturních akcí. Dle nájemní smlouvy je povinen tyto činnosti konat nájemce denně. Tato 
úleva byla schválena i předchozímu nájemci restaurace panu Husárovi a to ve výši 2.000,- Kč/měs. 
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Příloha: návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 268/2011 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s firmou GOOD 24, se sídlem 

Žebětín 1182, PSČ 641 00 Brno, IČ 25349902, 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 101,- Kč/m2/měs. 
s roční valorizací + nájemné ve výši 2.000,- Kč/měs. za movité věci. 

Hlasováno: pro 3, zdržel se 1 (PaedDr. D. Holman), nepřítomen 1 (Ing. D. Sukalovský). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje slevu z nájemného ve výši ……,- Kč/měs. nájemci restaurace v KD 

Kuřim firmě GOOD 24, se sídlem Žebětín 1182, PSČ 641 00, Brno, IČ 25349902, 
z důvodu vysokých nákladů na úklid vestibulu a toalety ve II. NP a schodiště mezi I. 
a II. NP. Sleva se uděluje pro celou dobu trvání nájemního vztahu. 

Předkladatel stáhl tento návrh usnesení. 
 
nebo 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Hanou Vyhnánkovou, trvale bytem 

Langrova 855/39, 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 + nájemné ve výši 2.000,- Kč/měs. za movité věci. 

O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje slevu z nájemného ve výši ……,- Kč/měs. nájemci restaurace v KD 

Kuřim paní Haně Vyhnánkové, trvale bytem Langrova 855/39, PSČ 627 00, Brno-
Slatina, IČ 76094243, z důvodu vysokých nákladů na úklid vestibulu a toalety ve II. 
NP a schodiště mezi I. a II. NP. Sleva se uděluje pro celou dobu trvání nájemního 
vztahu. 

O tomto návrhu usnesení se nehlasovalo. 
 
 

6. Různé 
Ing. O. Štarha - informoval, jak probíhají výběrová řízení na uvedení MŠ Komenského do provozu. 
 
Z. Kříž – žádá Ing. A. Varmužku, aby nachystal přehled, jak se vyvíjí fondy ZŠ a MŠ (aktuální stav 
k dnešnímu dni), kolik již bylo vyčerpáno. Nachystat do RM č. 18/2011 dne 15. 6. 2011. 
 
PaedDr. D. Holman – žádá nachystat seznam firem, které byly osloveny ve výběrových řízeních na 
vybavení a gastroprovoz MŠ Komenského. 
 
 
 
 
1. Místostarosta ukončil jednání RM v 19,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: 
V Kuřimi dne 10. 6. 2011 
Zapsala: Petra Glosová 



 6 

 
Přílohy: 
1, 1A, 1B, 1C  Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi „Obnova VO Nerudova-

B.Němcové“ 
2, 2A, 2B Schválení dodatku k SOD se zhotovitelem stavby „Zateplení budovy ZŠ Jungmannova 

v Kuřimi“ 
3  Souhlas s umístěním poutače na 19. ročník Memoriálu MUDr. Vališe na zábradlí města 
4, 4A   Zajištění propagace záměru města - prodej pozemku vedle supermarketu Penny 
5, 5A  Nájemce restaurace v kulturním domě 
 


