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Z á p i s   č í s l o 19/2011 
 

z mimořádné schůze Rady města Kuřimi konané dne 28. 6. 2011 v zasedací místnosti 
MěÚ Kuřim 

 
Přítomni:  Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Koláček   1. místostarosta 
  Ing. Oldřich Štarha místostarosta 
  Zdeněk Kříž  člen rady 
  PaedDr. David Holman člen rady 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
Starosta zahájil jednání ve 22,40 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášení schopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1. Okna v průčelí KD Kuřim – kupní smlouva 
 

1.1. Aleš a Dagmar Mlýnkovi – prominutí poplatku z prodlení 
 

2. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi „Obnova VO Brněnská - Jánská“ 
 
 
 

1. Okna v průčelí KD Kuřim – kupní smlouva 
(Příloha č. 1, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Firma GOOD 24 s.r.o., se sídlem Žebětín 1182, 641 00 Brno, IČ 25349902, vymění v rámci rekonstrukce 
nebytového prostoru restaurace v KD Kuřim okna i v průčelí I. nadzemního podlaží. Jedná se plastová 
okna vyrobená z pětikomorového profilu Veka Softline AD, zasklená izolačním dvojsklem a opatřená 
kováním TITAN AF od firmy Siegenia Aubi. Počet oken – 17. Celková pořizovací hodnota tohoto díla je 
196.709,- Kč včetně DPH. Firma GOOD 24 s.r.o. je nabídla městu ke koupi za částku 120.000,- Kč 
včetně DPH. 
Úhrada kupní ceny bude provedena z ORGu 1006000000 (drobné investice), který spravuje OIRR. 
 
Přijaté usnesení: 310/2011 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s firmou GOOD 24 s.r.o., se 

sídlem Žebětín 1182, 641 00 Brno, IČ 25349902, jejímž předmětem bude 17 ks 
plastových oken v budově KD Kuřim na nám. Osvobození 902, za cenu 120.000,- 
Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

1.1. Aleš a Dagmar Mlýnkovi – prominutí poplatku z prodlení 
(Příloha č. 1, předkládá J. Koláček, vyřizuje Mgr. P. Kavka) 
 
Manželé Aleš a Dagmar Mlýnkovi, trvale bytem Kuřim, jsou nájemci bytu č. 849/3. Díky záměně čísla 
bankovního účtu nezaplatili nájemné + služby za leden 2011, což doložili výpisem z účtu. Po upozornění 
na vzniklý dluh svou pohledávku dne 18. 4. 2011 uhradili. S ohledem na fakt, že jde o jejich první 
pochybení v úhradách nájemného, žádají prominutí celého poplatku z prodlení. 
RM dlužníkům standardně odpouští ½ poplatku z prodlení. Jelikož jde v tomto případě o neúmyslné 
pochybení, navrhuje OMP prominout poplatek z prodlení ve výši 75% – 100%. 
 
Diskuse: 
Ing. D. Sukalovský – přiklání se k prominutí poplatku ve výši 50%. 
Ing. O. Štarha - podporuje prominutí poplatku ve výši 50%. 
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Přijaté usnesení: 311/2011 - RM schvaluje prominutí poplatku z prodlení z dlužného nájemného 
k bytu manželům Aleši a Dagmar Mlýnkovým, oba trvale bytem Kuřim, ve výši 50%. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2. Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky:  „Obnova VO Brněnská - Jánská“ 
Číslo akce v rozpočtu města:   1152 000 000 
Evidenční číslo zakázky:                D-OIRR-2011-007 
Zajišťující odbor:    OIRR 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, 2C, předkládá Ing. O. Štarha, vyřizuje Ing. D. Ševčíková) 
 
V souvislosti s rušením venkovního vedení NN a realizací kabeláže NN E.ONem v ulicích Brněnská 
a Jánská dojde ke zrušení venkovního vedení VO, které využívá opěr NN. Město zajistilo zpracování PD 
na obnovu VO Brněnská-Jánská, bylo vydáno územní rozhodnutí a požádáno o vydání stavebního 
povolení. 
Rozpočtové náklady díla jsou 1.650.306,- 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 Brněnská - Jánská“, 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: 
Ing. D. Sukalovský – uvedl, že upozornil Ing. J. Lekešovou, že je potřeba oslovit, co nejvíce zájemců. 
 
 
Přijaté usnesení: 312/2011 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na zakázku města „Obnova 

VO Brněnská - Jánská“ a schvaluje výzvu k podání nabídky, návrh  smlouvy o dílo 
na uvedenou akci a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise dle přílohy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 22,50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský          Jiří Koláček 
starosta          1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Z. Kříž 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 28. 6. 2011 
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Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1  Okna v průčelí KD Kuřim – kupní smlouva 

Aleš a Dagmar Mlýnkovi – prominutí poplatku z prodlení 
2, 2A, 2B, 2C  Zahájení zadávacího řízení na zakázku města Kuřimi „Obnova VO Brněnská - Jánská“ 
 


