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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 2/2020 konané dne 21.01.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc., Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk - členové rady 
města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:58 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dokončení parkoviště 

2 Sbírka "Historie Kuřimi" 

3 Různé 

 
 
 

1. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
dokončení parkoviště 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 

parkoviště“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-003 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Dne 18.12.2019 rada města usnesením č. 563/2019 schválila další postup realizace parkoviště 
(IO 103) ve sportovním areálu. 
V tomto areálu se nacházejí tři investoři – Město Kuřim, Sport Hotel Kuřim, s. r. o., a Zimní stadion 
Kuřim, s. r. o. Dle přílohy č. 1D Plánovací smlouvy č. 2017/D/0040 jsou rozpočítány podíly na 
financování parkoviště v tomto poměru: Sport Hotel = 50 % - Zimní stadion = 50 %. Parkoviště bude 
v majetku města Kuřimi a stavba bude realizována městem. Finanční příspěvky ostatních investorů 
budou vyžádány městem do konce roku 2020 výzvou k platbě na základě plánovací smlouvy. Cenové 
podmínky byly odsouhlaseny všemi investory. 
 
Vzhledem k provázanosti realizace parkoviště ve sportovním areálu s ostatními stavbami v daném 
místě OI navrhuje radě města v souladu se směrnicí č. S5/2019/RM pro zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu z roku 2018 čl. VIII Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele společnost 
EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924, a to 
za cenu 7.221.967 Kč vč. DPH (tj. 5.968.566,97 bez DPH). Akce bude hrazena z ORG 1354 000 000 
„Dopravní řešení - sportovní areál“. 
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Přijaté usnesení: 16/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. VIII 
směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - parkoviště“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast 
Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 za cenu 7.221.967 Kč vč. DPH 
ve věci realizace parkoviště. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Sbírka "Historie Kuřimi" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 20.06.2012 byla panem Morovicsem předložena sbírka nejrůznějších historických dokladů 
obsahující celkem 1.145 kusů. Jedná se o zajímavé poštovně historické doklady a dobové pohlednice 
(podrobnější seznam vizte příloha). Většina dokladů je ve velmi dobré kvalitě. 
Majiteli sbírky se podařilo shromáždit ucelený soubor mimořádné filatelistické a historické hodnoty, 
obsahující celou řadu unikátů a velmi vzácných exemplářů. 
 
Dle znaleckého posudku pana Jiřího Hečka, znalce oboru ekonomika pro odvětví cen a odhadů 
filatelistických materiálů se cena sbírky pohybuje od 250.000 - 300.000 Kč (vizte příloha). 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém jednání dne 21.01.2020 má předložen návrh na vyčlenění 
finančních prostředků na sbírku. 
 
Přílohy: A - znalecký posudek 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – chce nechat zpracovat revizní znalecký posudek. Stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s panem Ing. Tomášem Morovicsem, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 163 00 Praha 6, na odkup sběratelské sbírky "Historie 
Kuřimi za cenu ……..... Kč. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 20:07 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 1. 2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - dokončení parkoviště 
2 Sbírka "Historie Kuřimi" 
 2A - znalecký posudek 


