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Z á p i s   č í s l o  33/2012 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 16. 10. 2012 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 

 
   Mgr. Alena Zimmermannová tajemnice MěÚ 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 22,56 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na 
projekt „Revitalizace dětského dopravního hřiště“ 

 
2.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 

 
3.  Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi – zahájení zadávacího řízení 

 
4.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, kaple sv. Jana 

Nepomuckého-optimalizace vývěru pramene 
 

5.  Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
 

6. Licenční a servisní smlouva FISO 
 

7. Různé 
 
 
 
 

1. Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje na projekt „Revitalizace dětského 
dopravního hřiště“ 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. N. Šiblová) 
 
Město Kuřim předložilo v červenci letošního roku žádost o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu 
Jihomoravského kraje (dále jen JMK) na projekt „Revitalizace dětského dopravního hřiště ZŠ 
Jungmannova v Kuřimi“. Zastupitelstvo JMK na 31. zasedání konaném dne 20. 9. 2012 schválilo 
usnesením č. 2005/12/Z 31 poskytnutí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 140.000,- Kč 
na tento projekt. Před podpisem smlouvy o poskytnutí dotace je třeba přijetí dotace za podmínek 
návrhu smlouvy schválit radou města. 
 
Příloha: Návrh smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK 
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Přijaté usnesení: 600/2012 - RM schvaluje přijetí dotace z rozpočtu JMK pro město Kuřim ve výši 
140.000,- Kč na projekt „Revitalizace dětského dopravního hřiště ZŠ Jungmannova 
v Kuřimi“ za podmínek návrhu smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu JMK. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2012“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:D-OIRR-2012-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
(Příloha č. 2, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Dne 19. 9. 2012 zrušila Rada města výsledky výběrového řízení na opravu povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2012 v rozsahu technologie pro velkoplošné vysprávky položením 
asfaltového krytu tl. 5 cm.  
Po navýšení finanční částky na opravu dopravního hřiště rozhodnutím Zastupitelstva města dnešního 
dne doporučujeme zakázku zadat firmě Soukup Miloš, Jiráskova 511, Zbýšov 664 11, která se 
umístila jako druhá v pořadí s cenou 290,- Kč/m

2
 bez DPH a je schopná realizaci provést ještě 

v letošním roce. 
 
Přijaté usnesení: 601/2012 - RM schvaluje uzavření smlouvy o dílo s firmou Miloš Soukup, se 

sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ 64503917, která předložila nabídku na 
opravu místních komunikací technologií velkoplošné vysprávky položením 
asfaltového krytu tl. 5 cm a to za cenu 290,- Kč/m

2 
 bez DPH opravené plochy. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi – zahájení 
zadávacího řízení 
(Příloha č. 3, 3A, 3B, 3C, 3D, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. D. Ševčíková) 
 
Na vánoční výzdobu ulic Tyršova – Tišnovská v okolí křižovatky s ul. Legionářskou vyčlenilo 
Zastupitelstvo města Kuřim na rok 2012 rozpočtovým opatřením částku 400.000,- Kč. Vánoční 
výzdoba nahradí zastaralé, vysoce poruchové žárovkové vločky. 
OIRR doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné 
zakázky malého rozsahu Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi, znění výzvy k podání 
nabídky, návrh kupní smlouvy a návrh členů a náhradníků hodnotící komise. 
 
Přílohy: Výzva k podání nabídky 

Návrh KS 
Návrh členů a náhradníků hodnotící komise   

 
Diskuse: 
D. Holman – kde jsou definovány požadavky zadavatele, na něž se výzva odvolává? 
O. Štarha – jsou uvedeny v příloze A. 
D. Sukalovský – bezpečnost je v obchodních podmínkách, nedávat do hodnotících kritérií. 
D. Holman – způsob hodnocení nabídek 2 kritéria - nabídková cena a estetická úroveň řešení za 
maximální cenu 400.000,- Kč. 
Bod č. 12 výzvy – doplnit „včas“ - dodané nabídky po termínu musíme vrátit. A vyjmout „upravit kupní 
smlouvu po dohodě s uchazečem“. Navrhuje členem hodnotící komise p. Jana Hermana, jako 
elektrikáře místo Ing. P. Němce. 
Smlouva čl. I – žádá podrobněji vyspecifikovat technické parametry nebo odkázat na přílohu. 
Čl. III. – doplněnou smlouvu doložit ke každé variantě. 
Čl. V – požadovat záruku 36 měsíců na celý předmět koupě. 
Čl. IX – prodloužit 14 denní lhůtu. 
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Přijaté usnesení: 602/2012 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

veřejné zakázky Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi, schvaluje 
výzvu k podání nabídky, návrh KS a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise. 

Hlasováno: pro 4 (D. Sukalovský, J. Koláček, O. Štarha, Z. Kříž), proti 1 (D. Holman). 
 
 
 

4. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, kaple sv. 
Jana Nepomuckého-optimalizace vývěru pramene 
Evidenční číslo zakázky: B-OI-2012-004 
(Příloha č. 4, 4A, 4B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Mgr. D. Montagová) 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídek s názvem „Kuřim, kaple sv. Jana Nepomuckého-optimalizace 
vývěru pramene“ ze dne 2. 10. 2012 byly získány nabídky 3 uchazečů. 
Na základě zhodnocení ostatních získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí 
doporučena radě města jako nejvhodnější nabídka firmy AQUAENVIRO s.r.o., se sídlem Ječná 
1321/29a, 621 00 Brno, IČ 26907909, v celkové hodnotě 250 524,- Kč (s DPH). Výběrová komise se 
shodla na výsledném pořadí po zhodnocení všech kritérií uvedených společně s konečným pořadím 
nabídek v příloze č. 1. 
 
Příloha č. 1: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
Příloha č. 2: SOD 
 
Přijaté usnesení: 603/2012 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, kaple sv. Jana 
Nepomuckého-optimalizace vývěru pramene“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností AQUAENVIRO s.r.o., se sídlem Ječná 1321/29a, 621 00 
Brno, IČ 26907909, která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 
250.524,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

5. Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
(příloha č. 5, 5A, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval: Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
Město Kuřim obdrželo žádost o odpojení nouzového výlezu z krytu CO na ulici Zborovská v č. p. 828 – 
830 z důvodu probíhající rekonstrukce okapového chodníku. Vzhledem k tomu, že kryt nebyl nikdy 
registrován Ministerstvem vnitra ČR a na základě současné legislativy, která řeší problematiku ukrytí 
obyvatelstva ČR, je možné použít kryt maximálně k nouzovému ubytování v rámci několika dní. 
Z těchto důvodů je nouzový výlez z krytu zcela už nepotřebný a doporučuji jeho odpojení. 
 
Přijaté usnesení: 604/2012 - RM souhlasí s odpojením nouzového výlezu z krytu CO v bytovém 

domě Zborovská č. p. 828 – 830, 664 34 Kuřim. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Licenční a servisní smlouva FISO 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. A. Varmužka) 
 
Na město Kuřim se obrátili pracovníci fy AQE advisors a.s. s nabídkou na zakoupení licence k jejich 
programu FISO. Tento program je vhodným doplňkem k softwaru firmy GORDIC GINIS EKO (modul 
BAR Balancování rozpočtu) pro oblast rozpočtu a rozborů hospodaření. Na rozdíl od modulu od firmy 
GORDIC umí program FISO provádět rozbory přes více rozpočtových období a to do nejmenšího 
detailu, což je jeho velkou výhodou. Modul BAR nebyl finančním odborem využíván a firmě GORDIC 
za něho není placena licence. Náklady na pořízení licence jsou 17.880,- Kč a roční servisní poplatek 
činí 15.480,- Kč (včetně převodu dat, zaškolení, pravidelného ročního školení a všech následujících 
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upgradů). Program bude využíván pro tvorbu rozpočtu a pro sestavování pravidelných čtvrtletních 
rozborů hospodaření. 
 
Přijaté usnesení: 605/2012 - RM schvaluje uzavření licenční smlouvy a servisní smlouvy na 

programové vybavení FISO se společností AQE advisors, a.s., Tř. Kpt. Jaroše 31, 
602 00 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. David Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 16. 10. 2012 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Přílohy: 
1, 1A Uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje na projekt 

„Revitalizace dětského dopravního hřiště“ 
2  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2012“ 
3, 3A-3D Vánoční výzdoba ul. Tyršova a Tišnovská v Kuřimi – zahájení zadávacího řízení 
4, 4A, 4B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, kaple sv. Jana Nepomuckého-

optimalizace vývěru pramene 
5, 5A  Odpojení nouzového výlezu z krytu CO 
6, 6A, 6B Licenční a servisní smlouva FISO 


