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Z á p i s   č í s l o  10/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 10. 4. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. 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. D. Holman 
 
 
Starosta zahájil jednání v 14,02 hodin, na zahájení jednání bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 4. 2013 
 

2.  Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele 
telekomunikačních služeb“ 

 
3.  Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 

 
4.  Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

 
5.  Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů 

a razítek 
 

6.  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
 

7.  „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ 
 

8.  „Přestavba kotelny na víceúčelový sál (resp. komunitní prostor) na ulici 
Popkova v Kuřimi – varianta řešení bez přístavby“ 

 
9.  „Přehled o přípravě investičních akcí“ 

 
10.  Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/D/0060 na zpracování lesních hospodářských 

osnov „zařizovací obvod Kuřim II“ 
 

11.  Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
 

12.  Kronika města Kuřimi 
 

13.  Žádost o poskytnutí příspěvku na vydání publikace „Zemřeli jsme pro vlast“ 
 

14.  Zpráva o činnosti OI za rok 2012 
 

15.  Zpráva o činnosti Wellness Kuřim, s.r.o., k 31. 3. 2013 
 

16.  Petice ve věci plánované výstavby polyfunkčních bytových domů v Dílech za 
Sv. Janem 
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17.  Pořádání farmářských trhů 

 
18.  Smlouva o provedení stavby – revitalizační opatření na Lučním potoce 

 
19.  Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 

 
20.  Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2012 

 
21.  Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, ul. U Vlečky – oprava 

jednotné kanalizace“ 
 

22.  Zastavení exekuce 
 

23.  „Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD na ul. Tyršova“ 
 

24.  Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
 

25.  „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ - posun termínu, návrh 
dodatku č.1 k SOD 

 
26.  Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 

 
27.  Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 

 
 28.  Různé 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 4. 2013 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, vyřizuje Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá prodloužení termínu plnění u následujících usnesení: 
č. 306/2012 ze dne 30. 5. 2012 - zaměstnavatel pí Petrželové posílá část její mzdy přímo městu. OMP 
ještě projedná stěhování do menšího bytu, žádáme prodloužení termínu do 31. 12. 2013. 
 
č. 108/2013 ze dne 20. 2. 2013 – výpověď nájmu bytu – pan Radek Kotlán – důvodem je, že se dosud 
nájemci nepodařila výpověď doručit, dopis si nevyzvedl; žádáme prodloužení termínu do 
30. 6. 2013. 
 
č. 109/2013 ze dne 20. 2. 2013 – výpověď nájmu – paní Hana Melicharová – důvodem je, že se 
dosud nájemci nepodařila výpověď doručit, dopis si nevyzvedla; žádáme prodloužení termínu do 
30. 6. 2013. 
 
Příloha: nesplněné úkoly v mezidobí do 3. 4. 2013. 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, do kdy je objednáno pořizování záznamů ZM u společnosti Direct Filmexport, 
s.r.o.? 
A. Zimmermannová – do 31. 3. 2013. 
J. Koláček – záznam ZM budou vysílat dále. 
A. Zimmermannová – zdarma? 
D. Holman – natáčení se platí, vysílání běží zdarma. Natáčení musíme někde objednat, jinak infokanál 
nebude. 
J. Koláček – aby bylo květnové jednání ZM zaznamenáno, objedná se u této společnosti další 
natáčení. 
 
 



 3 

 
D. Holman – vypadá to, že než schválíme novou smlouvu na zpracování programové náplně, tak bude 
schválen zákon, kdy si budou obce moci natáčet záznamy sami, tj. nebude potřeba licencovaný 
dodavatel. 
D. Sukalovský – sami si budeme zpracovávat pouze záznamy, zpravodajství určitě ne. 
D. Holman – měli bychom tedy dnes schválit objednávku. 
D. Sukalovský – objednat tyto služby můžeme pouze v případě, že nebyl překročen limit, kdy je jedna 
služba objednávána u stejného dodavatele. 
D. Holman – souhlasí 
 
Přijaté usnesení: 181/2013 - RM bere na vědomí stav plnění usnesení k 3. 4. 2013 a prodlužuje 

termín plnění usnesení č. 306/2012 do 31. 12. 2013, č. 108/2013 a č. 109/2013 do 
30. 6. 2013. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

2. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr 
poskytovatele telekomunikačních služeb“ 
Evidenční číslo zakázky: D-KÚ-2013-001 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovali M. Svoboda, Mgr. R. Novák, DiS.) 
 
V roce 2011 město Kuřim uzavřelo smlouvy na poskytování telekomunikačních služeb s firmou 
Telefónica 02 CR, a.s. na pevné linky a mobilní internet a s firmou Vodafone CR, a.s. na mobilní 
telekomunikace. Smlouvy s těmito firmami končí v červnu tohoto roku. Je proto nutné vyhlásit výzvu 
novou, které nezahrnuje pouze město Kuřim, ale i jeho organizace, aby došlo k co nejvyšší úspoře 
nákladů. Do projektu je zapojeno: Město Kuřim, ZŠ Jungmannova, ZŠ Tyršova, MŠ Kuřim, Knihovna 
Kuřim a Wellness Kuřim. 
 
Příloha: Výzva k podání nabídky D-KÚ-2013-001 

Návrh složení výběrové komise 
 
Diskuse: 
D. Holman – doplnit – až doběhne smlouva CTSK, tak se přidají za stejných podmínek. 
 
Přijaté usnesení: 182/2013 - RM schvaluje zadávací řízení na výběr dodavatele zakázky „Výběr 

poskytovatele telekomunikačních služeb“ pod ev. číslem D-KÚ-2013-001, 
schvaluje výzvu k podání nabídky na uvedenou akci a jmenuje členy 
a náhradníky hodnotící komise dle přílohy se změnou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Na jednání se v 14,12 hod. dostavili Z. Kučerovský a Ing. arch. P. Němec. 
 
 
O. Štarha – pozval Z. Kučerovského na jednání RM a to z důvodu řešení hřiště za Sv. Jánem. 
P. Němec – chybí souhlas vlastníka pozemku se stavbou. 
p. Kučerovský – až bude hotová projektová dokumentace, teprve potom bude chtít na základě smluv 
souhlas města a následně podepíše svůj souhlas městu. Jako svoji připomínku vidí, že hřiště bude 
blízko komunikace a nebude odhlučněno. Z této by ale dokázal ustoupit. K uvažovanému 
zaokruhování komunikace na Dílech konstatuje, že by chtěl vybudovat mostek, aby se dostal na svoje 
pozemky (vedle parkoviště LIDL, směrem k Brnu) a na nich by chtěl zatím vybudovat parkoviště 
k pronájmu pro obyvatele Dílů. 
D. Sukalovský – investorem parkoviště byste byl Vy? Jednalo by se o stavbu dočasnou? 
p. Kučerovský – ano. 
D. Sukalovský – jak rychle by byla stavba provedena? 
p. Kučerovský – co nejrychleji, aby byl vydán souhlas městu. 
D. Sukalovský – parkovací místa by byla pronajímána? A za jakou cenu? 
p. Kučerovský – ano, a to nejméně na 1 rok. Zatím o kalkulaci nepřemýšlel. 
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D. Sukalovský – město chce za 1 pronajaté parkovací místo 16.000 Kč/rok. Počet žádostí pokles, což 
bylo cílem takto vysokého poplatku. 
D. Holman – otevřená parkovací místa by musela být ve zcela jiné cenové relaci. 
O. Štarha – mělo by se uvažovat o ceně do 10.000 Kč/rok. 
D. Holman – myslí si, že by cena měla být daleko nižší. 
p. Kučerovský – doba pronájmu by mohla být 3 roky. 
D. Holman – parkovací místa by tam byla dočasně, poté s tím má p. Kučerovský jiný záměr? 
p. Kučerovský – záměr není zatím jasný. Na jeho pozemcích chce město zaokruhování. Nabízí, že by 
se na této akci podílel polovinou nákladů v úseku okolo nového hřiště. 
P. Němec – upozorňuje, že spolu úzce souvisí zaokruhování a vybudování mostu. 
D. Holman – zaokruhování nyní nepřipadá v úvahu, je to velká investice. 
p. Kučerovský – cena za jeho pozemky je cca 1,5 mil. Kč, zaokruhování se může pohybovat taky 
kolem 1,5 mil. Kč. V případě, že by se na vybudování podílel, investice města by byla jen kolem 1 mil. 
Kč. Nabízí i formu splátek. 
D. Holman – to nepřipadá v úvahu, protože investoři si na Dílech stavěli silnice sami a zatím nelze říct, 
že město akci zaokruhování spustí a za jakých podmínek. Takže zatím tuto komunikaci nelze chápat 
jako záměr města, který by mělo město financovat, ale podporuje, aby ji Z. Kučerovský postavil, aby 
se dostal na svůj pozemek. Komunikaci staví ti, co ji potřebují. Město nyní potřebuje souhlas 
p. Kučerovského se stavbou hřiště, čímž byla podmíněna dohoda o změně územního plánu. 
p. Kučerovský – neříká, že souhlas nedá, ale chce, až po souhlasu města. 
D. Sukalovský – žádá vyvolat nad tímto jednání s Mgr. P. Kavkou a S. Bartošem a nachystat podklady 
k dalšímu jednání. 
O. Štarha – máte zájem o městské pozemky? 
p. Kučerovský – zájem nemá. 
D. Sukalovský – obecně je tomu nakloněn, nyní se musí najít způsob. 
D. Holman – chce umožnit Z. Kučerovskému, aby se dostal na své pozemky. S podílem města na 
stavbě komunikace ale nesouhlasí. 
O. Štarha – nyní se řeší společné problémy. Dříve byly vstřícnější podmínky, ale dnes je největším 
problémem parkování. 
D. Holman – záměr pana Kučerovského, postavit na svých pozemcích parkovací místa a pronajímat je 
obyvatelům Dílů za Sv. Jánem, nepovažuje za důvod ke spolufinancování příjezdové cesty městem, 
protože jde jen o dočasné a komerční řešení. 
P. Němec – zaokruhování je důležité. 
D. Holman – nejprve musí být předložen a projednán jeho návrh. 
D. Sukalovský – budeme se tímto tématem zabývat na dalším jednání RM. 
 
 
Z jednání odešli v 14,41 hod. Z. Kučerovský a P. Němec. 
 
 
 

20. Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2012 
(Příloha č. 20, 20A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. L. Tomšů) 
 

Firma v uplynulém období hospodařila ziskově, nemá nedoplatky na sociálním ani na zdravotním 
pojištění a zaměstnanci dostávají mzdu vždy v řádném výplatním termínu. 
 
V uplynulém roce jsme investovali především do vybudování objektu kanceláří na ul. Sv. Čecha 600 
(v hodnotě cca 1.500.000 Kč bez DPH), podrobnější rozpis investic je součástí Zprávy o činnosti za 
rok 2012. 
Všechny tyto investice jsme financovali z vlastních zdrojů. 
Nižší zisk (oproti předešlým účetním obdobím) je zapříčiněn vzrůstem nákladů v oblasti odpisů 
a leasingu, dále pak nákupem posypového materiálu a nárůstem cen PHM. 
 
 
Návrh na použití nerozděleného zisku 
 
Vytvořený zisk bude použit, v případě souhlasu RM, na financování stavby fotovoltaické 
elektrárny společnosti 
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nebo 
Vytvořený zisk bude převeden na účet zřizovatele, 
nebo 
 X % zisku bude převedeno na účet zřizovatele, zbytek bude použit pro další rozvoj 
společnosti. 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Hospodářský výsledek (po zdanění)   200.485,00 Kč 
Rezervní fond                 0,00 Kč 
Nerozdělený zisk    200.485,00 Kč 
 
Přílohy: Zpráva o činnosti za rok 2012 
 
 
Na jednání se dostavil v 14,42 hod. Ing. L. Tomšů – jednatel Centra technických služeb Kuřim, s.r.o., 
a z jednání se vzdálil D. Holman. 
 
 
Diskuse: 
L. Tomšů -- nerozdělený zisk zůstával na další rozvoj společnosti. Nyní navrhl více variant. 
Z. Kříž – na zisku společnosti má z větší části podíl město Kuřim. Navrhuje podíl ve výši 70 % převést 
městu a 30% nechat na další rozvoj společnosti CTSK. 
L. Tomšů – zdá se mu výhodnější nechat v rezervním fondu 
D. Sukalovský – navrhuje nákup dalších tašek na separaci odpadu do domácností. 
O. Štarha – nedávat ve formě finančního plnění. 
Z. Kříž – ve spolupráci s OŽP umístit po městě další kontejnery na separaci odpadu. 
L. Tomšů – společnost Ekokom nám nádoby dodává zdarma. Ale vhodný by byl nákup nádob na 
bioodpad, nebo tašky na separovaný odpad do domácností. 
D. Sukalovský – žádá jednatele CTSK, aby provedl poptávku a informoval radu města o výsledcích. 
L. Tomšů – zpracuje a předá za společnost CTSK nabídku na údržbu veřejného osvětlení ve městě. 
 
Přijaté usnesení: 183/2013 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Centra technických služeb 

Kuřim, s.r.o. za rok 2012. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
Přijaté usnesení: 184/2013 - RM schvaluje rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 dle 

zápisu. 
Hlasováno: pro 4, nepřítomen 1 (D. Holman). 
 
 
O. Štarha – navrhuje odměnu ve výši xxxxxxx Kč. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14,57 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 185/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., uděluje jednateli Ing. Ladislavu Tomšů odměnu za rok 2012 
ve výši dle zápisu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15 hod. O. Štarha. 
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24. Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
Zajišťující odbor (ZO):   ZŠ Tyršova 
Zajištěno v rozpočtu města:  z rozpočtu ZŠ Tyršova 
(Příloha č. 24, 24A, 254B,předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Fotovoltaická elektrárna by měla být umístěna na 
střeše stravovacího pavilonu a kuchyně ZŠ Tyršova. 
Zdůvodnění: 
Za stávajících legislativních podmínek je možno dosáhnout návratnosti cca 6-8 let, přičemž minimální 
projektovaná životnost energetického zdroje je 20-25 let. Po celou dobu je přitom možné kromě 
výnosů dosahovat i úspor plynoucích z „nenakupování“ energie ze sítě. Dalším přínosem pro provoz 
školy je možnost zařazení informací o činnosti FVE do hodin odborné výuky. Vzhledem k aktuálnímu 
dění na fotovoltaickém trhu (snaha o omezení FV instalací, tvorba nových administrativních překážek, 
snížení výkupních tarifů pro druhou polovinu rok 2013, atd.) doporučujeme přednostní projednání 
tohoto záměru tak, aby v případě zájmu ze strany města bylo možno projekt realizovat do 30. 6. 2013. 
Dle rozhodnutí Energetického regulačního úřadu činí do 30. 6. 2013 tato cena pro výrobní zdroje 
menší než 30 kW částku 2,28 Kč za kWh 
Elektrárna je navržena tak, aby část jejího výkonu byla využita pro vlastní spotřebu objektu, na kterém 
je nainstalována, zbytek výkonu je následně prodáván do elektrické sítě. 
Celkový předpokládaný výkon elektrárny dle aktuálního návrhu je 29,4 kWp (24kW AC). Uvedené 
řešení předpokládá použití panelů o výkonu 245W a jim výkonově odpovídající střídače.  
Předpokládané inv. náklady cca 985 tis bez DPH. 
Návratnost investice: 
Dle údajů o místní spotřebě počítá kalkulace s předpokládaným využitím vyrobené energie v místě 
instalace ve výši 55%. Pro prodej do sítě je zvolena střední hodnota 0,50 Kč/kWh. Zároveň je 
uvažována stávající jednotková nákupní cena za energii 4,33 Kč/kWh vč. DPH.  
Tabulka souhrnu nákladů a výnosů: 

Popis CZK

Celkové náklady (bez DPH) 985 308               
Náklady na kWp (bez DPH) 35 278                           

Celkový instalovaný výkon (kWp) 27,93                                   

Prodejní cena energie (Zelený bonus) 2,28                               

Cena nakupované energie (CZK/kWh) 4,33                               

Energie spotřebovaná pro vlastní potřebu 55%

Prodejní cena do sítě (CZK) 0,50                               

Roční produkce elektřiny (kWh) 29 359                           

Roční příjmy z produkce (rok 1) 66 939                           

Celkem uspořeno za vlastní spotřebu 69 918                           

Celkem získáno prodejem do sítě 6 606                             

Přínosy celkem 143 463                       

Růst garantovaných cen 2%

Růst cen energií 5%

Inflace 2%

Diskontní sazba 8%

Návratnost (nediskontovaná) 6,87

Čistá současná hodnota (2026) 260 873                                
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je ZŠ Tyršova, odpovědná osoba Mgr. Stanislav Plchot. ZŠ 
Tyršova doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, o 
zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise.  
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. Jiří Koláček    1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha   2.  Zdeněk Kříž  
3. Mgr. Stanislav Plchot   3.  Mgr. Hana Němcová 
4. p. Stanislav Bartoš   4.  Ing. Miluše Macková 
5. p. Hellmann    5.  Ing. Arch. Petr Němec 

 
Příloha:  zadávací dokumentace 
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Na jednání se dostavil v 15,01 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jsme schopni to zvládnout? 
S. Bartoš – myslí si, že ano. Mluvil s projektantem. 
D. Sukalovský – pan Vavera zpracovává projekt? Je nějak honorován? 
S. Bartoš – to neví. To řeší ředitel ZŠ Tyršova. 
 
 
Na jednání se vrátil v 15,03 hod. O. Štarha. 
 
 
S. Bartoš – záruka střechy na ZŠ Tyršova uplynula. Střecha na ZŠ Jungmannova je v některých 
částech nová, přesto neexistuje záruka, dodavatel je v insolvenčním řízení. 
D. Sukalovský – na ZŠ Jungmannova se zadání zpozdilo, ale bude mimořádné jednání RM, na kterém 
se bude schvalovat. 
D. Holman – pokud bude mimořádná RM, tak žádá, aby byla v úterý 16. 4. 2013. 
 
 
Na jednání se v 15,05 hod. dostavil Mgr. S. Plchot – ředitel ZŠ Tyršova Kuřim. 
 
 
S. Plchot – je schváleno i od společnosti E. ON. Spotřeba a parametry by měly odpovídat a návratnost 
by měla být 6-8 let. 
D. Holman – kolik má škola v investičním fondu? 
S. Plchot -  2,5 – 3 mil. Kč. Úhrada by se provedla z tohoto fondu. 
D. Sukalovský – jak je ošetřena tvorba projektu? 
S. Plchot – pan Vavera pracuje zatím zdarma. 
D. Sukalovský – tvorba projektu může být honorována, ale je potřeba honorář stanovit s rozumem 
a dle platných pravidel. Vše bude hrazeno z peněz školy. 
Z. Kříž – jsou parametry podle zakázky společnosti CTSK? 
S. Bartoš – jsou ještě přesnější. 
D. Holman – jako člena komise navrhuje např. Ing. M. Mackovou nebo J. Hermana, protože v komisi 
chybí zástupci stran nezastoupených v RM. 
J. Koláček – navrhuje místo Ing. M. Mackové Ing. P. Němce. 
O. Štarha – souhlasí s Ing. P. Němcem a souhlasí s J. Hermanem. 
D. Sukalovský – hlasujme o návrhu, aby byl členem komise Ing. P. Němec a J. Herman. 
 
Přijaté usnesení: 186/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu dodávku s názvem „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 
Z jednání odešel v 15,12 hod. Mgr. S. Plchot. 
Na jednání se dostavil v 15,13 hod. Ing. J. Sojka – jednatel Wellness Kuřim. 
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15. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim, s.r.o., k 31. 3. 2013 
(Příloha č. 15, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Ing. Jan Sojka) 

 

a) Počty návštěvníků k 31. 3. 2013 

Porovnání návštěvnosti areálu v letech 2010-2012 (aquapark+fitness+letní koupaliště) 
                        

 
2010 2011 2012 2013 index 11/10 index 12/11 index 13/12 

 

leden 
 

19 155 17 331 15 499 
 

90,48% 89,43% 

únor 
 

17 023 16 179 17 175 
 

95,04% 106,16% 

březen 
 

18 896 15 416 17 806 
 

81,58% 115,50% 

duben 
 

13 889 15 555 
  

112,00% 
 květen 

 
15 149 16 557 

  
109,29% 

 červen 
 

10 587 20 567 
  

194,27% 
 červenec 

 
25 180 24 202 

  
96,12% 

 srpen 
 

31 727 24 519 
  

77,28% 
 září 

 
15 658 11 153 

  
71,23% 

 říjen 8 706 16 920 11 607 
 

194,35% 68,60% 
 listopad 14 268 15 192 14 184 

 
106,48% 93,36% 

 prosinec 11 132 16 445 13 163 
 

147,73% 80,04% 
 Celkem 34 106 215 821 200 433 50 480 

   index     92,87 
     

Celková návštěvnost areálu (v tabulce je uveden součet návštěvníků aquaparku, fitness a relax 

centra a v létě také koupaliště) dosáhla v roce 2012 úrovně 200 000 návštěvníků. Proti roku 2011 to 

znamená pokles o cca 7 %. Pokles je způsoben více faktory: 

- Zařízení již vyzkoušeno „zvědavými“ návštěvníky (nejsme již novinkou na trhu, obecně 

platí, že nová zařízení vykazují v počátku vyšší návštěvnost, pokles tedy není nic 

neobvyklého) 

- Investujeme méně do marketingových kampaní včetně slevových portálů (v roce 2011 cca 

10 000 vstupenek prodáno přes slevové portály = v současné době méně návštěvníků, ale 

za plnou cenu) 

- Vyšší cena vstupného v roce 2012 (cenu jsme vzhledem ke změně sazby DPH zvedly cca 

o 5 Kč) 

- Horší koupěschopnost obyvatelstva ve srovnání s rokem 2011 

Pokud porovnáme návštěvu letního koupaliště, pak v roce 2012 činila návštěva 29 209 osob, což je 

o 3 856 osob více než v roce 2011 (+15 %). 

První kvartál (Q) roku 2013 hodnotím z hlediska návštěvnosti uspokojivě, přišlo o 1 554 návštěvníků 

více, než ve stejném období loňského roku (tj. nárůst o 3,2 %). Porovnáme-li však 1. Q roku 2013 

s 1. Q roku 2011, pak je v 1. Q roku 2013 návštěvnost areálu o 8,3 % nižší, než ve stejném období 

roku 2011. 

Následující tabulka ukazuje průměrnou denní návštěvnost. Ta se zatím letos pohybuje kolem 560 

osob denně. Zde nejsou zahrnuty vstupy na letní koupaliště nebo vstupy školních skupin (výuka 

plavání v dopoledních hodinách – děti využívají jiný vchod do šaten). 

Porovnání průměrné denní návštěvnosti areálu v letech 2010-2013 (bez letního koupaliště) 
 

 
2010 2011 2012 2013 index 11/10 index 12/11 index 13/12 

leden 
 

639 559 500 
 

87,56% 89,43% 
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únor 
 

608 558 613 
 

91,76% 109,95% 

březen 
 

610 497 574 
 

81,58% 115,50% 

duben 
 

463 519 
  

112,00% 
 květen 

 
489 534 

  
109,29% 

 červen 
 

473 465 
  

98,50% 
 červenec 

 
543 411 

  
75,78% 

 srpen 
 

587 435 
  

74,05% 
 září 

 
453 368 

  
81,23% 

 říjen 396 546 374 
 

137,92% 68,60% 
 listopad 476 506 473 

 
106,48% 93,36% 

 prosinec 384 548 439 
 

142,80% 80,04% 
 průměr 418 539 469 

    index 2012/2011     0,87 
     

 

b) Ekonomika provozu k 31. 3. 2013 
 
Porovnáme-li dosažené hrubé obraty (vč. DPH), pak je patrné, že přes pokles návštěvnosti dokážeme 
obraty v jednotlivých měsících udržet nebo dokonce navyšovat. Porovnáme-li 1. Q roku 2013 
s 1. Q roku 2012, pak je zde patrný nárůst o 406 523 Kč (tj. o 6,3 %). 
 

Porovnání obratů areálu Wellness Kuřim v letech 2010-2013 (vč. DPH) 
  

 
2010 2011 2012 2013 

index 
11/10 

index 
12/11 

index 
13/12 

leden 
 

2 452 967 2 242 313 2 258 442 
 

91,41% 100,72% 

únor 
 

2 166 662 2 174 399 2 178 509 
 

100,36% 100,19% 

březen 
 

2 391 611 2 020 232 2 406 516 
 

84,47% 119,12% 

duben 
 

1 795 004 2 176 526 
  

121,25% 
 květen 

 
1 934 409 2 048 329 

  
105,89% 

 červen 
 

1 634 261 2 900 260 
  

177,47% 
 červenec 

 
3 003 223 3 070 081 

  
102,23% 

 srpen 
 

3 390 066 2 877 418 
  

84,88% 
 září 

 
2 117 245 1 707 056 

  
80,63% 

 říjen 1 338 878 2 424 817 2 046 334 
 

181,11% 84,39% 
 listopad 2 120 711 2 347 360 2 121 094 

 
110,69% 90,36% 

 prosinec 1 923 656 2 258 754 2 262 965 
 

117,42% 100,19% 
 

 
5 383 245 27 916 379 27 647 007 6 843 467 

   index 
2012/2011     99,04 

     
Lze konstatovat, že již nemůžeme očekávat nárůsty v návštěvnosti a proto je strategie všech našich 
středisek jednoznačná – maximalizace tržeb, snaha o to, aby průměrná útrata na jednoho návštěvníka 
byla co nejvyšší. Daří se to ve všech střediscích – ve fitness a relax centru nárůst prodeje osobních 
tréninků a individuálních fitness balíčků či cvičebních plánů, aquaparku se díky teplejší vodě daří 
prodávat více delších časových pásem (180 minut namísto 90) zejména o víkendech a svátcích a také 
restaurace vykazuje již delší období neustálý nárůst v obratech. Podařilo se nám také optimalizovat 
některé výdaje a především pak chod kogenerační jednotky, která již dlouhodobě přináší něco mezi 
70-90 tis. Kč/měsíc. 
 
Pokud porovnáme náklady, pak činí celých 45 % personální náklady (mzdy s odvody stálých 
zaměstnanců i řady brigádníků), 22 % energie, 14 % materiál (nákupy do restaurace a dalších 
středisek, kancelářské potřeby, čistící a úklidové prostředky, bazénová chemie apod.), 8 % ostatní 
služby (PHM, telefony, reklama a inzerce, rozbory vody, odvoz odpadu, školení, ostraha objektu 
apod.), 4 % tvoří nákup zboží určeného k dalšímu prodeji. 
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Hospodářské výsledky – porovnání/prognóza 

 HV za rok 2010: ztráta 2,49 mil Kč 

 HV za rok 2011: ztráta 0,83 mil. Kč 

 HV za rok 2012: ztráta 0,5 mil. Kč 

Uvedené HV jsou účetními HV, zahrnují v sobě i odpisy majetku. Za rok 2012 ještě proběhne korekce 
odpisů a darů, po opravném daňovém přiznání by HV mohl být i mírně kladný. 

Financování ztrát: 

 bezúročná půjčka ve výši 3,0 mil. Kč 

 odprodej majetku městu Kuřim v roce 2012 ve výši 1,77 mil. Kč 

Je zřejmé, že společnost WK nebude schopna do konce roku 2013 splatit bezúročnou půjčku ve výši 
3,0 Kč městu. Nicméně při zachování financování větších oprav a investic do „upgrade“ areálu ze 
strany města, očekávám samofinancovatelnost provozu. 
 
Příznivé jsou i první HV letošního roku, kdy v lednu byl vygenerován zisk ve výši 66 tis. Kč a v únoru 
dokonce ve výši 220 tis. Kč. Také březen 2013 očekáváme v kladných číslech.  
Výhled na rok 2013 (investiční a jiné akce) 

I v letošním roce se potýkáme s různými problémy a plánujeme různé investiční i jiné akce, které mají 
vést ke zkvalitnění poskytovaných služeb, zefektivnění provozu a v konečném důsledku také 
spokojenosti a udržení si našich zákazníků. V následujících bodech jsou stručně popsány ty 
nejvýznamnější: 
 
1/ Restaurace 

 konvektomat a hold-o-mat 

o Začátkem letošního roku vypověděly službu oba z konvektomatů pořízených v rámci 
stavby a jejich další opravy by se již nevyplatili. Oba konvektomaty jsou vyřazeny 
z majetku města a byly zlikvidovány. Ve VŘ byl vybrán jeden nový kvalitní 
konvektomat kapacitně splňující podmínky naší kuchyně a k tomu speciální přístroj na 
noční úpravu jídel a uchování teploty jídel tzv. Hold-o-mat“, investice města činila 0,25 
mil. Kč bez DPH. Dochází k menším ztrátám na gramáži pokrmů, lepší kvalitě pokrmů 
a také úspory času a energie při přípravě pokrmů. 

 projekt na nové uspořádání a vybavení kuchyně 

o Vzhledem k dvojnásobnému počtu vydaných jídel v naší kuchyni proti původnímu 
projektu, uvažujeme v několika etapách o revitalizaci kuchyně ve smyslu lepšího 
uspořádání a také vybavení kvalitnějšími spotřebiči (velice efektivní spotřebič Frima 
namísto elektrických plotýnek, chladící stoly namísto poruchových nekvalitních 
a malých nepraktických lednic apod.). Očekávaná investice je ve výši cca 1,2 mil. Kč. 
Změny chceme realizovat i v bistru, kde požadujeme doplnit chladicí vitrínu, aby 
mohly být některé výrobky studené kuchyně vystaveny na očích zákazníků a lépe se 
prodávaly. Následně můžeme uvažovat i o vaření více porcí a rozvozu denních menu 
k dalšímu zefektivnění ekonomiky provozu kuchyně. 

 nový stánek na občerstvení do venkovních prostor koupaliště 

o Po dvou letech provozu koupaliště vyvstala nutnost pořídit vlastní výdejní dřevěný 
stánek na teplé občerstvení (jednoduché pokrmy). V minulých letech se řešilo formou 
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pronájmu místa za mobilní občerstvení a na vlastní stánek se prakticky vydělalo. Dle 
velikosti stánku a jeho vybavení je očekávaná investice 60-80 tis. Kč. 

2/ Aquapark a koupaliště 

 nový dodavatel SW + rezervačního systému (objednávání procedur a lekcí ve fitness centru) 

o Jsme dlouhodobě nespokojeni s dodavatelem turniketů, vstupních a pokladních 
systémů, firmou Cominfo ze Zlína. Jednak zlobí HW (čtečky čipů, výstupní sběrač 
čipů apod.) a SW se nedokáže přizpůsobit našim požadavkům, marketingovým akcím 
apod., a když, pak za vysokou cenu za úpravu SW. Z pohledu statistik, napojení na 
rezervační systém a z pohledu komfortu pro naše návštěvníky (zejména abonenty), je 
pak na zcela nedostačující úrovni. Po dohodě s dozorčí radou WK jsme požádali dvě 
firmy o nabídku a bude vybrán s největší pravděpodobností ještě do poloviny roku 
2013 nový dodavatel SW. Odhad nákladů na nový SW a implementaci systémů je 
někde mezi 150-200 tis. Kč. Ke konci března 2013 byla vypovězena servisní smlouva 
firmě Cominfo a výpověďní lhůta běží do konce června 2013. 

 přesun mokrého občerstvení 

o Po více než dvou letech provozu jsou stále poruchovější automaty na občerstvení 
umístěné u bazénových ploch (tzv. mokré občerstvení). Město koncem roku 2010 
pořídilo dva repasované automaty, celkem za cca 70 tis. Kč s tím, že firma Cominfo si 
za propojení na jejich pokladny vzala dalších 120 tis. Kč. Obrat vygenerovaný 
doposud na těchto automatech činí necelých 200 tis. Kč za kávu a necelých 300 tis. 
Kč za drobné občerstvení. V únoru již zcela zkolaboval automat na občerstvení 
a vzhledem k nákladnosti oprav za poslední období jsme se rozhodli automat již 
neopravovat a z provozu i z majetku vyřadit. Po konzultaci s pracovníky hygienické 
stanice jsme se rozhodli přesunout kafeautomat do prostor mokrého koutku vedle 
brouzdaliště a občerstvení doplníme novým systémem objednávání přes dotekovou 
obrazovku a donosem objednaných nápojů a pokrmů obsluhou restaurace přes nově 
zbudované výdejní okénko. Náklady na přesun bistra a nový systém odhaduji na cca 
100 tis. Kč. Návratnost investice je ale velmi rychlá. Očekávám zvýšení tržeb 
restaurace, zlepšení nabídky jídel a pokrmů pro návštěvníky aquaparku. 

 rozšíření parní kabiny 

o Do uvolněných prostor po občerstvovacích automatech chceme zbudovat (spojit – 
rozšířit) parní lázeň, jelikož ta stávající je kapacitně pro 6 osob nedostačující. Odhad 
nákladů zatím nemám k dispozici, ale bude se pohybovat v řádu statisíců. Dojde opět 
ke zkvalitnění a rozšíření služeb pro naše návštěvníky i s ohledem na vznikající 
konkurenci v Pasohlávkách vidím tuto variantu jako optimální. Navíc by nemělo dojít 
k odstávce provozu, chceme rozšíření parní kabiny udělat za provozu. Ideálně 
v měsíci červen nebo září, kdy bývá nejmenší návštěvnost. 

 multivstup na letní sezonu (vnitřní aquapark i letní koupaliště) 

o Po dohodě s pracovníky hygieny zkusíme nabídnout návštěvníkům areálu časově 
neomezený multivstup do areálu vnitřního i venkovního. Umožníme to pouze 
návštěvníkům, kteří si koupí vstup (čip na vratnou kauci) do vnitřního areálu v pásmu 
celodenní. Opačně to možné není, protože vnitřní areál není kapacitně schopen 
pojmout všechny návštěvníky z venkovního areálu (v případě náhlého zhoršení 
počasí by se návštěvníci z venku nemuseli dostat dovnitř). 

 nová lehátka 

o Po dvou a půl letech provozu bude nutné provést výměnu lehátek v areálu aquaparku 
a vyřazení již nevyhovujících stávajících lehátek. Uvažujeme cca o 20 ks kvalitních 
lehátek á 3 tis. Kč. 
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 výměna oken v šatnách koupaliště (dotace na sport) 

o WK požádalo v březnu 2013 JMK o dotaci na výměnu oken v budově šaten letního 
koupaliště, celková odhadovaná výše nákladu je téměř 300 tis. Kč, dotace je 
požadována na 60 %. I v případě, že na dotaci nedosáhneme, doporučujeme městu, 
aby k výměně oken přistoupilo co nejdříve, neboť jejich stav je havarijní. Dochází 
k promrzání a devastaci těchto prostor. 

 další (neprioritní) – až dle zůstatku vyčleněných finančních prostředků pro WK v rozpočtu 
města na rok 2013, jinak v roce 2014 

o obnova trávníku na venkovním koupališti (cca 400 tis. Kč), realizace podzim 2013 
nebo 2014 

o pořízení atrakce na školní bazén – pontonová lávka (cca 450 tis. Kč) 

3/ Fitness a relax centrum 

 nové aktivity ve fitness a relax centru 

o Ve fitness a relax centru proběhla řada investic v minulém roce (vyspádování podlahy 
v sauně, obklad odpočívárny, přesun masérny, pořízení nové aktivity TRX). Pro 
letošní rok uvažujeme o nové aktivitě MOVE-IT s kterou chceme oslovit i místní ZŠ na 
prevenci (obezita, civilizační choroby…) a vytvořit nový program a případném pořízení 
zánovních 1-2 ks běhacích pásů, investice cca 100-150 tis. Kč. 

o V nejbližší době přijmeme brigádnici na nové aktivity našeho relax centra, s pracovním 
názvem „beauty care programy pro ženy“ (peelingové kúry, zábaly, masáže obličeje 
a podobně, s maximálním využitím AquaThermojetu a SpaJetu. Mělo by dojít 
k rozšíření portfolia nabízených služeb a dalšímu navýšení obratů. 

Cílem společnosti WK pro rok 2013 je navýšení celkového obratu areálu o 7-10 %, dosažení 

samofinancování provozu při realizaci alespoň nepatrně kladného HV. 

 
 
Diskuse: 
O. Štarha – kolik bude stát výměna rezervačního systému? 
J. Sojka – pokud budeme mít stávající komponenty a rozšíří se služby, tak cca 200 tisíc Kč. Nyní by 
navrhoval vyměnit pouze software. 
D. Sukalovský – co vrt a napouštění venkovního bazénu? 
J. Sojka – byly odebrány vzorky. Vypadá to na problémy s hygienou. Voda by se nemohla upravovat 
až po napuštění. Sice by se ušetřilo cca 40.000 Kč za stočné, ale mohla by nastat situace, že by se 
voda v plné sezoně musela vypustit. Tohle riziko je velké a vzniklá situace by velmi vážně 
zkomplikovala provoz koupaliště. 
D. Sukalovský – bude se otevírat aquacentrum Pasohlávky. 
J. Sojka – nemyslí si, že by to byla až tak velká konkurence. 
D. Sukalovský – bylo by možné odpadní vodu z bazénu vypouštět do Kuřimky? 
J. Sojka – čekáme na souhlas Povodí Moravy. 
O. Štarha – musí být jasná koncepce, co chceme. 
J. Sojka – žádost by měla vzejít od města. 
S. Bartoš – nutno mít projektovou dokumentaci. 
D. Sukalovský – žádá každý zápis z jednání dozorčí rady Wellness Kuřim opatřil stanoviskem J. Sojky. 
Na základě zápisu potom s vedoucím odboru MěÚ sestavit usnesení pro jednání RM. 
J. Sojka – většina doporučení je přímo jemu, která se postupně řeší. 
O. Štarha – zápis by neměl předkládat J. Sojka. 
 
 
 
Z jednání odešel v 15,41 hod. Ing. J. Sojka. 
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D. Sukalovský – navrhuje udělit odměnu jednateli Ing. J. Sojkovi. 
Z. Kříž – navrhuje 1,5 násobek měsíční mzdy, tj. xxxxxxx,- Kč. 
 
Přijaté usnesení: 187/2013 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

uděluje jednateli Ing. Janu Sojkovi odměnu ve výši dle zápisu. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

3. Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
(Příloha č. 3, 3A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval P. Kavka) 
 
Rada města na minulé schůzi dne 27. 3. 2013 schválila níže uvedené usnesení č. 180/2013: 
 
„RM schvaluje záměr na pronájem pozemků p. č. 3062/7, p. č. 3062/8, p. č. 3062/9, p. č. 3062/10, 
p. č. 3062/11, p. č. 3062/20, p. č. 3062/21, p. č. 3062/27, p. č. 3062/29 a p. č. 3062/30 vše v k. ú. 
Kuřim panu Jindřichu Fikarovi ml., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou 5 let za 
účelem vybudování pastviny pro hospodářská zvířata za nájemné ve výši 0,15 Kč/m

2
/rok s roční 

valorizací dle míry inflace.“ 
 
Ing. Fikar z důvodu scelení pozemků žádá v této souvislosti ještě o pozemek p. č. 3062/31 o výměře 
143 m

2
 v k. ú. Kuřim. 

Pokud rada města záměr vyhlásí, doporučuje OMP zachovat stejné podmínky jako v záměru 
schváleném usnesením č. 180/2013. 
 
Příloha A – katastrální mapa 
 
Přijaté usnesení: 188/2013 - RM schvaluje záměr na pronájem pozemku p. č. 3062/31 v k. ú. Kuřim 

panu Jindřichu Fikarovi ml., trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
určitou 5 let za účelem vybudování pastviny pro hospodářská zvířata za nájemné 
ve výši 0,15,- Kč/m

2
/rok s roční valorizací dle míry inflace. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

4. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Příloha č. 4, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala A. Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. xx v domě č. p. xxxxx ul. xxxxxxxxxx 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 189/2013 - RM bere na vědomí uzavření „smlouvy o převodu členských práv 

a povinností“ mezi manž. Milošem a Janou Ledbovými, oba trvale bytem xxxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim, a manž. Petrem a Dianou Špačkovými, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky 
č. xxxxxxxxx členům Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem 
Jungmannova 968, 664 34 Kuřim, IČ 26277212 – manž. Petrovi a Dianě 
Špačkovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 625 00 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
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5. Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních 
předmětů a razítek 
Zadávací řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-KÚ-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):   KÚ 
(Příloha č. 5, 5A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Usnesením č. 134/2013 schválila rada města zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele 
sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek. 
Do zadávacího řízení podalo nabídku 5 uchazečů, všechny nabídky splňovaly kritéria výzvy. Jediným 
hodnotícím kritériem byla cena za vzorovou zakázku. Nejlevnější nabídku předložila společnost 
Reakce, s.r.o., IČ 268 82 931, se sídlem Ke Klínku 1313, Předklášteří. Cena vzorové zakázky činí 
21.919,15 Kč vč. DPH. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 190/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Dodávka sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a razítek“ a souhlasí 
s uzavřením rámcové kupní smlouvy se společností Reakce, s.r.o., IČ 268 82 931, 
se sídlem Ke Klínku 1313, Předklášteří, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě  21.919,15 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

6. Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi 
v roce 2013“ 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: D - OI-2013-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
(Příloha č. 6, 6A, 6B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. 1/2009/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící 
komise. Předpokládaná hodnota zakázky 2.500.000,- Kč bez DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Oldřich Štarha 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Jindřiška Honců 
5. Ing. Petr Němec 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Jiří Koláček 
2. Ing. Naděžda Šiblová 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
4. Ing. Vlasta Indrová 
5. Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Příloha:  Výzva k podání nabídky 

Návrh smlouvy o dílo - z časových důvodů bude příloha doložena na jednání Rady 
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Diskuse: 
S. Bartoš – rozšířili jsme sortiment technologií oprav. 
 
Přijaté usnesení: 191/2013 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

7. „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ 
(Příloha č. 7, 7A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Zastupitelstvo města schválilo v rámci rozpočtu pro rok 2013 mimo jiné 5 mil. Kč na výše uvedenou 
investiční akci. Podkladem pro jednání zastupitelstva byla architektonická studie zpracovaná Ing. arch. 
Michalem Palaščákem z prosince roku 2012. Studie řeší ve stávajících prostorách kotelny víceúčelový 
sál pro cca 100 osob dělitelný na 3 menší části, obslužné prostory jsou navrženy v přístavbě. 
Protože ze samotného aktu schválení rozpočtu nelze přesně dovodit, zda přiložená studie je 
schválena k realizaci, předkládám studii k rozhodnutí Radě města. Poté bude následovat 
dokumentace pro územní řízení a následně dokumentace pro stavební povolení. Realizační 
dokumentace může být zadána až po obdržení všech stanovisek k předchozím stupňům. 
 
Diskuse: 
O. Štarha – navržené řešení je nejefektivnější využití s vysokým potenciálem do budoucna. Přiklání se 
k té velkorysejší variantě s tím, že budou jasné varianty využití. Zamyslet se nad případnou 
rekonstrukcí Dělnického domu, nosný systém není ve vhodném stavu a rekonstrukce by byla 
nákladná. Spíše směřovat prostory domu dětí do prostor nástavby knihovny. 
D. Sukalovský – způsob rekonstrukce kotelny musíme zvolit podle využití. První možností je do 
prostor nástavby kotelny u knihovny přestěhovat dům dětí nebo zřídit zde komunitní nízkoprahové 
centrum pro děti. Obě varianty jsou potřebné a nevyžadují parkovací místa. 
D. Holman – hlasujme prvně o využití prostor a poté o návrhu schválit studii. Myslí si, že menší prostor 
by byl nyní dostačující, rozšíření je možné v budoucnu. Nepřijde mu logické budovat dva koncertní 
sály současně – jeden v rámci rekonstrukce KD, druhý pod knihovnou. 
O. Štarha – je potřeba přemýšlet s nadhledem, ne jen v minimalistické verzi. 
D. Sukalovský – navrhněme využití těchto prostor. Pokud tam nebude dům dětí, ale nízkoprahové 
centrum, potom stačí minimální verze. Pokud by měl objekt sloužit v budoucnu DDM, potom bude 
potřeba přístavba. Myslí si, že propojené prostory v knihovně při té velkorysejší variantě knihovna 
nevyužije. 
O. Štarha – výstup ze schodiště zabere minimum prostoru. 
S. Bartoš – venkovní schodiště bychom museli přestavět, lepší varianta by byla, aby bylo stočeno do 
vstupní haly. 
O. Štarha – navrhuje velkorysejší variantu, ale bez schodiště. Ušetří se. 
D. Holman – únikové schodiště z knihovny by se muselo předělat? 
S. Bartoš – ano, muselo by se ale pouze přesunout. 
J. Koláček – objekt bude mít smysl vždy, je na výhodném místě a dobře dostupný. 
S. Bartoš – kdybychom měli upřesnění, tak se dají projektanti nasměřovat. 
D. Holman – bylo by vhodné mít zprávu týkající se stavu Dělnického domu. 
S. Bartoš – objekt Dělnického domu je v havarijním stavu. Nelze hovořit ani o rekonstrukci, objekt je 
na zbourání. 
Z. Kříž – měly by se informace o stavu Dělnického domu zveřejnit, aby bylo občanům jasné, proč se 
uvažuje o změně místa umístění domu dětí, popřípadě o výši nákladů za případnou rekonstrukci. 
O. Štarha – dělnický dům je v havarijním stavu. Byl by pro, aby byl v nových prostorech kotelny 
u knihovny a nízkoprahové centrum zřídit později. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o přestavbě kotelny s dostavbou, nebude se budovat schodiště 
a projekt se upraví. 
D. Holman – souhlasí, ale za podmínky, že objekt s přístavbou skutečně vyhoví budoucímu přemístění 
DDM z Dělnického domu sem. 
 



 16 

Přijaté usnesení: 192/2013 - RM schvaluje předloženou architektonickou studii „Přestavba kotelny 
na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ a souhlasí s dopracováním 
projektové dokumentace do stadia prováděcího projektu se změnou. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

8. „Přestavba kotelny na víceúčelový sál (resp. komunitní prostor) 
na ulici Popkova v Kuřimi – varianta řešení bez přístavby“ 
(Příloha č. 8, 8A, 8B, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman)) 

 
V přípravě této investiční akce je třeba urychleně postoupit o krok dále. Jelikož se nejedná o investiční 
akci, u níž by si ZM vymínilo schválení podoby projektu, je třeba postupovat obvyklým způsobem. 
Rozsah přestavby v rámci schváleného účelu a objemu rozpočtových prostředků je na rozhodnutí RM, 
která musí schválit zadání projekční přípravy, resp. výběrové řízení na dodavatele projektu s jasným 
zadáním. 

V současné chvíli je tedy potřeba především rozhodnout, zda bude přestavba řešena v rámci 
stávajícího objektu, anebo bude doplněna o přístavbu rozšiřující stávající objekt směrem k parkovišti 
ul. Popkova. 

 
Již v listopadu 2012 bylo na jednání vedení investičního odboru a radnice, kterého se zúčastnili 
zástupci o.s. Kuřimata, šachového klubu a komise Zdravého města, dohodnuto (viz zápis v příloze), 
že bude mj. pořízena studie řešící přestavbu ve dvou etapách. Studie, která byla pořízena, je 
v rozporu s touto dohodou, protože se zabývá pouze tzv. 2. etapou. Bohužel vůbec neřeší nejlogičtější 
základní variantu přestavby, tedy bez přístavby. 
Nyní je na radě města, aby zvážila všechna pro a proti a v dané věci rozhodla. Osobně se 
jednoznačně přikláním k základní variantě řešení, tj. „přestavba bez přístavby“. 
Dle studie objektu s přístavbou se počítá s kapacitou až 200 osob. To považuji za naprosto 
nepřiměřené jak potřebám, tak podmínkám v dané lokalitě. 
 
Připomeňme si kontext: 
A) Ekonomická realita 
Město již jednoznačně deklarovalo dva velké investiční záměry (rekonstrukce KD a stavba sportovní 
haly) a zahájilo jejich projekční přípravu. Splácí úvěr za největší městskou investiční akci v dějinách, 
Wellness Kuřim. Neplní své nákladné závazky týkající se obnovy kanalizační sítě a zvažuje stavbu 
čističky. To vše v době, která bývá označována jako „ekonomická krize“. Je tedy nutné volit vždy 
nejracionálnější řešení. Vždy platí, že vše, co si přejeme, mohlo by být ještě lepší, ještě větší, ještě 
dokonalejší. Nelze mít ale všechno hned. Ponechejme si „přístavbu“ jako teoreticky možnou 2. etapu 
někdy v budoucnosti, anebo nikdy. 
 
B) Souvislosti s již schválenými záměry a diskutovanými plány 
Město pro zajištění poptávky po komunitním prostoru (víceúčelový sál), který by mohl být využíván 
například pro potřeby občanského sdružení Kuřimata, případně šachistů, setkání seniorů apod. již 
definovalo záměry, pro které určilo i finanční prostředky: 
1) pracuje se na přípravě rekonstrukce KD, kde se počítá i s prostory pro aktivity různých občanských 
sdružení (tzv. komunitní prostory); 
2) připravuje se přestavba kotelny pod knihovnou, tj. rovněž prostory pro aktivity různých občanských 
sdružení (tzv. komunitní prostory); 
Lze předvídat, že po rekonstrukci KD dojde k přesunu některých aktivit ze zrekonstruovaného objektu 
bývalé kotelny pod knihovnou do nových prostor v kulturním domě. Pak bude možné, aby se zde, pod 
knihovnou, uvolnil prostor pro zřízení bezprahového centra mládeže, po kterém volá starosta. S tím, 
že lze zajistit financování jeho provozu i z jiných zdrojů. 
 
Z výše uvedeného mj. vyplývá, že pořizování dalších starých a zanedbaných objektů do majetku 
města, nemá smysl. Rozhodně ne z důvodů zajištění vhodných prostor pro různá občanská sdružení 
a komunitní aktivity. Pro účely tohoto materiálu je nutné připomenout ale i jinou podstatnou okolnost: 
A to je plánované využití bývalé kotelny pro koncertní sál (viz studie). Podle mého názoru je potřeba 
zvážit: 
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1) zda případný „malý koncertní sál“ pod knihovnou může nahradit zamýšlený malý sál 
v rekonstruovaném kulturním domě. Rozhodně není možné připravovat dva malé koncertní 
sály současně.   
2) Významné navýšení počtu parkovacích míst v sídlišti Popkova a další opatření související 
se zvýšením dopravní zátěže. 

 
C) Problémy, které případná přístavba k objektu zvětší 
1) Vyšší náklady stavby 
2) Vyšší nároky na parkování a vyvolané investice  
V sídlišti Popkova je kapacita parkovacích míst vyčerpána. Lze předpokládat, že řada uživatelů bude 
do objektu přicházet pěšky. Ovšem v případě využívání pro zajímavé kulturní akce s návštěvností 
blížící se deklarované kapacitě sálu, tj. 200 osob (příp. počtu 130 židlí - viz půdorys studie), lze 
očekávat velké problémy s parkováním.  

 
Plocha uvažovaná pro přístavbu je označena v nákresu šedě (v barevné verzi růžově).  

Závěrem konstatuji, že začleněním zázemí (viz přístavba) do objektu v rámci současného objemu 
stavby, by se kapacita snížila přiměřeně potřebám a snížily by se nároky na dopravní zátěž v sídlišti 
Popkova. 
Před časem jsem inicioval u OI posouzení možností pro stavbu nových parkovacích míst na sídlišti 
Popkova. Bylo mi přislíbeno, že budu k jednání na místě přizván. Zatím se tak nestalo. Proto 
předkládám i návrh na usnesení týkající se zpracování studie výstavby dalších možných parkovacích 
míst na sídlišti Popkova. 
 
Diskuse: 
D. Holman - stahuje materiál z jednání na základě informace, že objekt bude v poměrně brzké 
budoucnosti vhodným místem pro přemístění DDM z Dělnického domu. Nebude tedy rozšiřován proto, 
aby sloužil jako další „malý koncertní sál“ nebo jako „rozšíření knihovny“, ale pro skutečně naléhavé 
potřeby města. Žádá ale doložit zmiňovaný „katastrofální stav“ Dělnického domu posudky. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje přípravu zadání projektové přípravy „Přestavba kotelny na 

víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ v rozsahu stávajícího objemu objektu 
bývalé kotelny, tj. bez přístavby. 

 
Návrh usnesení: RM ukládá OI zpracování dopravní studie, řešící parkování na sídlišti Popkova 

v souvislosti s „Přestavbou kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova“. 
 
 
 

9. „Přehled o přípravě investičních akcí“ 
(Příloha č. 9, předkládá a zpracoval PaedDr. D. Holman) 
 
Rada města odpovídá za plnění plánu investičních akcí. Má-li mít odpovědnost, musí mít i lepší 
přehled o postupu příprav. 
Alespoň rámcové harmonogramy by velice pomohly. Telefonické a e-mailové dotazování vedoucího OI 
je nemůže nahradit. 
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Diskuse: 
D. Sukalovský – ptá se D. Holmana, jakou formou si představuje zpracování harmonogramu? 
D. Holman – např. formou jednoduché tabulky, kde bude přehled jednotlivých fází. Je na odboru 
investičním, jakou formu zvolí. 
Z. Kříž – na webu jsou projekty a studie, které měly sloužit pro získání informací. Nejsou ale 
aktualizované. 
D. Sukalovský – tabulka investičních akcí existuje, domluvme se, že ji budeme průběžně aktualizovat. 
O. Štarha – není potřeba řešit pomocí usnesení. Investiční výstavba má dvě fáze a to vlastní přípravu 
a prováděcí část, ta je vždy náročnější. 
D. Holman – navrhněte formu harmonogramu sami a vyzkoušíme, jak to bude fungovat. 
S. Bartoš – již nyní jsou referentky odboru zcela vytížené. Akce jako podchod pod ČD je složitý 
proces, kterému se plně věnují. A to samozřejmě není jediná investiční akce, která je v realizaci. 
D. Sukalovský – není pro usnesení. Tabulka vznikne a bude se udržovat, před RM bude zaslána e-
mailem aktualizace a na jednání RM se tímto budeme zabývat. Uvidíme, jestli se tento postup 
osvědčí. 
D. Holman – jde jen o základní kontrolní body, abychom viděli, jak se akce vyvíjí, nebo se budeme 
ptát, proč se dosud nedostala tam, kam měla. 
 
Návrh usnesení: RM ukládá vedoucímu odboru investičního zpracovat harmonogramy přípravy 

investičních akcí a jejich průběžnou aktualizaci s informací o plnění předkládat na 
každém řádném jednání RM jako přílohu materiálu „Plnění usnesení Rady města 
Kuřimi“. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

10. Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/D/0060 na zpracování lesních 
hospodářských osnov „zařizovací obvod Kuřim II“ 
(Příloha č. 10, 10A, 10B, předkládá. J. Koláček, zpracovala Ing. E. Šťastová) 
 
Dne 21. 12. 2012 byla uzavřena smlouva č. 2012/D/0060 mezi městem Kuřimí a Lesprojektem Brno, 
a. s. na vypracování lesních hospodářských osnov pro „zařizovací obvod Kuřim II“. V této smlouvě je 
cena stanovena na 399 Kč bez DPH, tj. 478,80 Kč včetně DPH (20 %) za 1 ha zpracované lesní 
hospodářské osnovy. Při předpokládané výměře 48 ha je cena stanovena na 19.152 Kč bez DPH tj. 
22.982,40 Kč včetně DPH (20 %). 
Vzhledem k tomu, že došlo ke změně sazby DPH z 20 % na 21 % a ke změně výměry plochy, pro 
kterou se lesní hospodářské osnovy zpracovávaly, je nutné uzavřít dodatek k dohodě č. 2012/D/0060. 
Výsledná cena, kterou město Kuřim zaplatí za lesní hospodářské osnovy pro zařizovací obvod Kuřim 
II, je stanovena na 22.864,93 Kč včetně DPH (21 %). Dle odstavce 2 § 26 zákona č. 289/1995 Sb. 
Zákon o lesích, hradí náklady na zpracování lesních hospodářských osnov stát. O tyto finanční 
prostředky bude žádáno zpětně po uzavření dodatku. 
 
Příloha: Dodatek ke smlouvě č. 2012/D/0060 

Smlouva o dílo č. 2012/D/0060 
 
Přijaté usnesení: 193/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě č. 2012/D/0060 

s LESPROJEKT BRNO, a.s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 Brno, IČ 65279191, 
kterým se mění celková cena za dílo na 22 864,93 Kč včetně DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

11. Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
(Příloha č. 11, 11A, 11B, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Slovan Podlesí pořádá každoročně sérii běžeckých závodů s názvem „Kuřimská běžecká liga“, která 
tu má mnoholetou tradici (dříve je organizoval Ivoš Peřina a David Holman). Tyto závody nejsou pro 
les zátěžové, běžci vždy po sobě uklidili, proto odbor ŽP nemá námitek k jejich organizování i letos na 
pozemcích města. 
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Příloha: žádost 
 mapa 
 
Přijaté usnesení: 194/2013 - RM souhlasí s konání běžeckých závodů seriálu “Kuřimská běžecká 

liga“ na pozemcích města, včetně lesních. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

12. Kronika města Kuřimi 
(Příloha č. 12, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2012. Návrh zpracovala 
kronikářka města Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem dne 5. 3. 2013 a členové 
rady byli vyzváni k zaslání případných připomínek. Žádné připomínky do dnešního dne doručeny 
nebyly, je tedy předkládán text v podobě navržené kronikářkou. 
 
Příloha: Návrh textu kroniky 
 
Diskuse: 
O. Štarha – je uvedeno, že MAS čerpala 0,5 mil. Kč. Mělo být, MAS žádala 0,5 mil. Kč, žádá o opravu. 
Z. Kříž – drobná chyba na str. 36. 
A. Zimmermannová – ostatní připomínky žádá zaslat e-mailem. 
 
Přijaté usnesení: 195/2013 - RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2012 se 

změnou. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Holman). 
 
 
 

13. Žádost o poskytnutí příspěvku na vydání publikace „Zemřeli 
jsme pro vlast“ 
(Příloha č. 13, 13A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala P. Glosová) 
 
Dne 14. 3. 2013 byla doručena žádost Okresního svazu bojovníků za svobodu Brno – venkov, se 
sídlem Anenská 10, 602 00 Brno, s prosbou o finanční pomoc na vydání publikace pod názvem 
„Zemřeli jsme pro vlast“. V příloze je uvedena cenová kalkulace na knihu. 
 
Příloha: žádost vč. cenové kalkulace na knihu 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – navrhuje příspěvek ve výši 5.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 196/2013 - RM schvaluje poskytnutí příspěvku ve výši 5.000 Kč na vydání 

publikace „Zemřeli jsme pro vlast“ pro Český svaz bojovníků za svobodu, okresní 
výbor Brno venkov, se sídlem Anenská 10, 602 00 Brno. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

14. Zpráva o činnosti OI za rok 2012 
(Příloha č. 14, předkládá Ing. O. Štarha, zpracoval S. Bartoš) 
 
Odbor zajišťuje: 

 předvýrobní a výrobní přípravu investičních akcí Města Kuřimi, zařazených do plánu investic 
podle priorit schválených ZM a RM  

 údržbu a opravy veřejného osvětlení, místních komunikací a chodníků, kanalizací a vodovodů, 
rozhlasu, dopravního značení, světelné signalizace křižovatky a přechodů 
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 zajišťuje vedení GISu pro město Kuřim – pro využití pracovníky úřadu 
 agendu územního plánování Kuřimi a obcí ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 
 vede evidenci válečných hrobů. 
 agenda orgánu státní památkové péče ve správním obvodu obce s rozšířenou působností 

přešla od roku 2012 na odbor stavební a vodoprávní 
 agenda silničního správního úřadu (ZUK, sjezdy) přešla od roku 2012 na odbor dopravy 
 agenda žádostí o dotace na investiční a neinvestiční projekty 

 
 

Měřitelné činnosti ZA ROK 2012 
  

Provedení, či zajištění výběrových řízení 

zakázky do 100 tis. Kč 6 

zakázky do 250 tis. Kč 7 

zakázky do 500 tis. Kč 8 

zakázky do zák. stanoveného limitu do 3 mil. Kč 6 

veřejné zakázky  0 

  

Vydaná rozhodnutí na úseku správy místních komunikací a 
veřejného prostranství 

Povolení veř. prostranství 22 

Vyjádření na úseku dopravy 16 

  

Procesy pořizování změn Územního plánu 

města Kuřimi 4 

pro obce ve správním obvodu 3 

Pořizování nových územních plánů 5 

Vyjádření úřadu ÚP 78 

  

Vyjádření z hlediska ÚP, a k investiční činnosti 

Pozemkovému fondu, finančnímu úřadu 5 

ke stav a úz. řízení, kolaudacím 89 

  

Předložené žádosti o dotace  

Z Fondů EU 6 

Z programů ministerstev 6 

Z programů JMK 10 

 

Schválené žádosti o dotace 

Z Fondů EU 5 

Z programů ministerstev 2 

Z programů JMK 8 

  

Nerozhodnuté žádosti o dotaci 

Z Fondů EU 1 

Z programů ministerstev 1 

Z programů JMK 0 

 

Zamítnuté žádosti o dotaci 

Z Fondů EU 0 

Z programů ministerstev 3 

Z programů JMK 2 

  

Investiční akce - proinvestováno za rok 2012 19 248 112,08,-Kč 
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Provozní rozpočet – čerpání za rok 2012 7 978 394,70,-Kč 

 
Podrobnější rozbory budou předloženy odborem finančním. 
 
 

Jednání komise dopravy 11 

Jednání komise výstavby 9 

 
 
Personální obsazení v roce 2012: 
Od 1. 2. 2012 přešla jedna pracovnice na odbor stavební a vodoprávní. Od 1. 3. 2012 byla přijata 
jedna pracovnice a stav tak byl doplněn do původního stavu, tj. 7 pracovníků. Od 1. 9. 2012 přešla na 
odbor investiční jedna pracovnice z odboru kancelář úřadu. 
 
Komunikace v roce 2012 
Ve správě komunikací nastal od roku 2012 posun při opravách výtluků komunikací, který probíhá 
celoročně a nově i za pomoci vězeňské služby a použití asfaltové směsi za studena. 
Dobré zkušenosti byly s infratechnologií, která se použila na opravu lokálních výtluků v roce 2012 
poprvé. 
 
TKR – proběhla oprava rozvaděče. 
 
Rozhlas – bylo demontováno nepoužívané vedení městského rozhlasu na ul. Hybešova a Na 
Zahrádkách. 
 
Vodovody a kanalizace v roce 2012 
Předaná kanalizace splašková na ul. Popkova 295,71 m, Jelínkových 34,15m, Tyršova 66,33m, Díly 
za Sv. Jánem 484,1m, Zámecká (jednotná) 318,83m. 
Předaná dešťová kanalizace na ul. Skřičkova, Nad Záhořím, Pod Slavičkou 643,17m. 
Vodovod: na ul. Blanenská 172m. Prodloužení vodovodu na ul. Tišnovská 30,64m. 
Kanalizační řad na ul. Rozdělovací 63,34m. Technologie rekonstrukce čerpací stanice Na Vyhlídce – 
přechod na NN. 
 
Veřejné osvětlení v roce 2012 

Po výstavbě VI. etapy v lokalitě Díly za sv. Jánem bylo převzato veřejné osvětlení, zajištěno připojení 
a zprovoznění u E. ON, MS ul. Jestřábova. 

Byla obnovena vánoční výzdoba na ulici Tišnovská a Brněnská.  

Proběhla výměna sloupů veřejného osvětlení v havarijním stavu. 

Opět se v činnosti odboru projevuje stavba Wellness jak reklamacemi, tak doplňujícími aktivitami. 
 
GIS 
Zprovozněn mapový portál pro veřejnost se základními vrstvami ortofotomapami, katastrální mapa 
a podkladové mapy. 
Vytvořen nový pasport komunikací v digitální podobě. 
Průběžně probíhá údržba digitální technické mapy města Kuřim. 
 
 
 

16. Petice ve věci plánované výstavby polyfunkčních bytových 
domů v Dílech za Sv. Janem 
(Příloha č. 16, 16A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Dne 19. 3. 2013 byla Městskému úřadu Kuřim doručena petice občanů bydlících v lokalitě Díly za Sv. 
Janem v Kuřimi, kde požadují uvedení změny č. XI. územního plánu sídelního útvaru Kuřim v bodě 
č. XI/2 (Díly za Sv. Janem) do stavu před změnou číslo XI ze dne 26. 1. 2011. 
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Petice splňuje náležitosti stanovené zákonem č. 85/1990 Sb., o právu petičním, ve znění pozdějších 
předpisů. 
Podle Pravidel pro přijímání a vyřizování petic města Kuřimi schvaluje odpověď na petici rada města. 
Svým obsahem a požadavkem spadá petice do kompetence zastupitelstva, byla tedy předložena 
zastupitelstvu města na jednání dne 27. 3. 2013. Na základě rozhodnutí zastupitelstva města byla 
zpracování odpověď na petici, kterou předkládáme v příloze ke schválení. 
 
Příloha: Odpověď na petici 
 
Diskuse: 
D. Holman – snažil se představitele petičního výboru kontaktovat 6x a nepodařilo se mu to. 
D. Sukalovský – z navržené odpovědi vyjme z posledního odstavce „hlavním důvodem“. 
 
Přijaté usnesení: 197/2013 - RM schvaluje odpověď na petici ve věci výstavby polyfunkčních 

bytových domů v Dílech za Sv. Janem dle přílohy se změnou. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

17. Pořádání farmářských trhů 
(Příloha č. 17, 17A, 17B, předkládá Ing. D. Sukalovský, zpracovala Mgr. A. Zimmermannová) 
 
Město Kuřim oslovil pořadatel farmářských trhů se zkušenostmi z jiných měst. Byly s ním domluveny 
podmínky, které jsou zakotveny v přiložené smlouvě. Spolupráce spočívá v tom, že společnost JUNG-
INDUSTRY s.r.o. zajistí dovoz, montáž a demontáž stánků a pronajme je vždy na den konání trhu 
městu za cenu 380,- Kč vč. DPH za jeden obsazený stánek za jeden den. Maximální počet stánků je 
45. 
Od jednotlivých prodejců navrhujeme vybírat poplatek 450,- Kč. Výtěžek bude použit na propagaci 
farmářských trhů (tisk plakátů, příp. letáků). 
Trhy by se konaly cca 1krát měsíčně vždy v pátek od 9 do 16 hodin. 
 
Příloha: Smlouva o nájmu a servisu prodejních dobových stánků 
 
Do dnešního dne nebyly dojednány přesné podmínky pořádání farmářských trhů v Kuřimi. Jsou 
řešeny tři varianty smlouvy. 
 

1. Pronajímatel zajistí potřebný počet stánků, max. 45, za celkovou cenu 14.000,- Kč bez DPH, 
tj. 16.940,- vč. DPH. V případě, že by město vybralo za každý stánek 400,- Kč, bylo by to při 
plném počtu stánků 18.000,- Kč. Dle sdělení pronajímatele je však 45 stánků obsazeno zcela 
výjimečně, obvykle bývá obsazeno kolem 30 stánků, město by tedy vybralo 12.000,- Kč. 

2. Předložená varianta navržená městem, kdy je cena stanovena za každý skutečně obsazený 
stánek. S tímto však nesouhlasí pronajímatel. Odůvodňuje to tím, že stejně musí zajistit 
personál na postavení stánků a dopravu a v případě malého počtu objednaných stánků mu 
akce nepokryje náklady. 

3. Pronajímatel navrhuje pronájem 25 ks stánků za cenu 12.000,- Kč bez DPH, tj. 14.520,- Kč vč. 
DPH. Tato varianta je pro město ještě méně výhodná, než varianta č. 1. 

 
Vzhledem k tomu, že dosud nebyla žádná varianta dohodnuta, předkládáme problematiku radě města 
pro nastínění dalšího postupu.  
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje variantu č. 1. 
D. Holman – ve městě se budou konat farmářské trhy, pořadatel zaplatí za zábor veřejného 
prostranství a zbytek bude na něm. 
O. Štarha – ať si konání zajistí dodavatel sám a městu odvede, co má. Vyměřit dodavateli kolik bude 
stát zábor a ostatní ať je v jeho režii. 
D. Sukalovský – navrhuje hlasovat o variantě č. 1 se změnou. 
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Přijaté usnesení: 198/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o spolupráci se společností JUNG-

INDUSTRY, s.r.o., IČ 286 01 319, se sídlem Obecní 130/6, Opava – Vávrovice, 
747 73, jejímž předmětem je pořádání farmářských trhů. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

18. Smlouva o provedení stavby – revitalizační opatření na Lučním 
potoce 
(Příloha č. 18, 18A, předkládá J. Koláček, zpracovala Ing. J. Sikorová) 
 
Město Kuřim dne 23. 11. 2012 požádalo Operační program životní prostředí o dotace na zhotovení 
„Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. Dne 3. 4. 2013 přišla akceptace žádosti na toto 
opatření, což znamená, že náš projekt postoupil do dalšího kola vyhodnocení, zda nám budou 
prostředky poskytnuty. Nicméně ještě před rozhodnutím o přidělení prostředků z tohoto dotačního 
titulu je třeba uzavřít smlouvy o právu k provedení stavby se všemi vlastníky dotčených pozemků 
v této lokalitě tak, abychom mohli požádat o vodoprávní povolení. Smlouva zavazuje vlastníky strpět 
stavbu na svých pozemcích, neřeší budoucí ujednání o vyrovnání (koupě, směny, nájmy), to je 
předmětem jiných smluv (zatím máme uzavřeny jen část smluv o smlouvě budoucí na odkup 
některých pozemků v této lokalitě). 
 
Příloha: Smlouva o právu k provedení stavby 
 
Přijaté usnesení: 199/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

s vlastníkem pozemků p. č. 2904/110, 2904/109, 2904/118, 2904/119, 2904/93 
a 2904/92, k. ú. Kuřim, panem Rostislavem Filkou, xxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, pro 
stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 200/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

s vlastníkem pozemku p. č. 2904/96, k. ú. Kuřim, panem Vladimírem Formanem, 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního 
potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 201/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastníky 

pozemku p. č. 2904/100, k. ú. Kuřim, panem Josefem Jakšem a Evou Jakešovou, 
xxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, 
I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 202/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastnicí 

pozemku p. č. 2904/116, k. ú. Kuřim, paní Eliškou Leicmanovou, xxxxxxxxxxxxx 
Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 203/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

s vlastníkem pozemku p. č. 2904/115, k. ú. Kuřim, panem Bohumilem Maláškem, 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního 
potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 204/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastníky 

pozemku p. č. 2904/101, k. ú. Kuřim, panem Miroslavem Maláškem a paní Alenou 
Maláškovou, xxxxxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku 
Lučního potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 205/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastnicí 

pozemku p. č. 2904/77, k. ú. Kuřim, paní Drahomírou Potůčkovou, xxxxxxxxxxxx 
xxxx Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 206/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

s vlastnicemi pozemků p. č. 2904/123 a 2904/124, k. ú. Kuřim, paní Simonou 
Slabyhoudkovou, xxxxxxxxxxxxxx Bošovice 683 54, a Jaroslavou Souralovou, 
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xxxxxxxxxxxxxxxxx Brno 603 00, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního 
potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 207/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastníky 

pozemku p. č. 2904/112, k. ú. Kuřim, panem Ing. Milanem Vlkem, 
xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim 664 34, a panem Rostislavem Vlkem, xxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim 664 34, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 208/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby 

s vlastníkem pozemku p. č. 2904/64, k. ú. Kuřim, panem Alešem Trtílkem, xxxx 
xxxxxxxxxxx Tišnov, 666 01, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, 
I. etapa“. 

 
Přijaté usnesení: 209/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o právu k provedení stavby s vlastnicí 

pozemků p. č. 2904/106 a 2904/105, k. ú. Kuřim, paní Evou Vlkovou, xxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx Brno 623 00, pro stavbu „Revitalizace nivy a toku Lučního potoka, 
I. etapa“. 

Bylo hlasováno pro všechna usnesení společně: pro 5. 
 
 
 

19. Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení 
regionálních funkcí 
(Příloha č. 19, 19A, předkládá J. Koláček, zpracovala V. Štěpánová) 
 
Smlouva přináší finanční naplnění požadovaných regionálních funkcí knihovny a pravidla pro použití 
dotace. Tato smlouva se každoročně obnovuje.  Žádám RM o schválení smlouvy na příjem částky 
2.794.140,00 Kč na činnost regionu na rok 2013. 
 
Příloha: smlouva 
 
Přijaté usnesení: 210/2013 - RM schvaluje „Smlouvu o použití přidělených prostředků pro 

zabezpečení regionálních funkcí na rok 2013“. 
Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

21. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: Kuřim, ul. U Vlečky – oprava jednotné kanalizace 
Evidenční číslo zakázky:  B-OI-2013-003 
(Příloha č. 21, 21A, 21B, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Z. Perková) 
 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídek s názvem „Kuřim, ul. U Vlečky – oprava jednotné kanalizace“ 
ze dne 2. 4. 2013 byly získány nabídky 4 uchazečů. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a výběrovou komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka společnosti Vlastimil Ströer, s.r.o., se sídlem Malostranská 
7/17, 625 00 Brno, IČ 28354427, v celkové hodnotě 332 956,- Kč (s DPH). Výsledné pořadí po 
zhodnocení kritéria – cena zakázky je uvedeno v příloze č. 1. 
Zakázka bude hrazena z provozního ORGu 9022 000 000 kanalizace. 
 
Příloha: Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

SOD 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – žádá vždy uvést do materiálu, kterým usnesením byla schválena výzva apod. 
D. Sukalovský – žádá kontrolovat názvy společností a jejich IČ. 
D. Holman – cenu do usnesení uvést vždy tak, aby bylo zřejmé, co je cena bez DPH a co cena s DPH. 
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Přijaté usnesení: 211/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Kuřim, ul. U Vlečky – oprava 
jednotné kanalizace “ a souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo se společností 
Vlastimil Ströer, s.r.o., se sídlem Malostranská 7/17, 625 00 Brno, IČ 28354427, 
která předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 332 956 Kč vč. DPH. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

22. Zastavení exekuce 
(Příloha č. 22, 22A, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracoval Mgr. P. Kavka) 
 
Exekutorský úřad Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, se sídlem Veveří 125, Brno zaslal 
dne 5. 4. 2013 městu Kuřim souhlas se zastavením exekuce ve věci č. j. 137 Ex 21238/10 pro částku 
10.000,- Kč. 
OMP žádá radu města o schválení dalšího postupu. 
 
Příloha – usnesení exekutora 
 
Diskuse: 
Z. Kříž – celý proces se mu zdá nehospodárný. 
 
Přijaté usnesení: 212/2013 - RM souhlasí se zastavením exekuce vedené u Exekutorského úřadu 

Brno-venkov, JUDr. Petr Kocián, soudní exekutor, Veveří 125, Brno, pod sp. zn. 
137 Ex 21238/10 pro částku 10.000,- Kč. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

23. „Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD na ul. Tyršova“ 
(Příloha č. 23, 23A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala R. Svobodová) 
 
Dne 25. 3. 2013 byla projednána v komisi stavební žádost o vyjádření k rekonstrukci RD na ul. 
Tyršova, Kuřim, parc. č. 687. Komise stavební neměla námitek k předloženému návrhu řešení vzhledu 
uliční fasády. Výška objektu po hl. římsu je 5,96 m. 
Pozemek se však nachází dle platného ÚPN SÚ Kuřim v zastavitelné ploše pro bydlení UB, dle 
výkresu zónování ozn. „UBc“. Dle příslušných regulativů je max. procento zastavění pozemku pro 
zónu UBc 50%, počet podlaží nadzemních parter + 1, max. výška objektů po hl. římsu 4,5 m. 
Plocha UB je určena především pro bydlení. Zóna je vybavena zařízeními pro obchod a služby, které 
mají obslužný charakter k bydlení, bez škodlivých účinků na širší obytné prostředí. 
Navržené řešení odporuje platnému územnímu plánu a nelze s ním souhlasit. 
 
Příloha: Uliční pohled 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – musíme postupovat dle schváleného územního plánu. 
D. Holman – toto vyplývá ze zákona. RM postupuje podle schváleného územního plánu. 
 
Přijaté usnesení: 213/2013 - RM ruší usnesení č. 179/2013 ze dne 27. 3. 2013. 
Hlasováno: pro 5. 
 
Z. Kříž – navrhuje z usnesení vypustit „neschvaluje bod č. 4“. 
O. Štarha – měli bychom lidem pomáhat. 
D. Sukalovský – jediná možnost je změna územního plánu, nyní nic jiného dělat nemůžeme. 
D. Holman – RM neposuzuje, jestli je v souladu s územním plánem nebo není, toto se týká stavebního 
úřadu. Ten na toto musí upozornit. A město nemůže dát kladné stanovisko, když jde o zjevný 
nesoulad. 
D. Sukalovský – pokud je v rozporu se zákonem, v rozporu s územním plánem, potom se podle toho 
musíme řídit. 
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O. Štarha – město se vyjadřuje jako účastník řízení i z pohledu územního plánu? Jako samospráva se 
přece nevyjadřujeme k územnímu plánu. 
S. Bartoš – rozhodnutí vydává stavební úřad, ve zvláštních případech požádá o stanovisko odbor 
územního plánování. 
D. Holman – nelze politickým hlasováním interpretovat územní plán, starosta nemůže souhlasné 
stanovisko vydat, protože to není v souladu s územním plánem. Je-li jej potřeba změnit, je potřeba na 
to pamatovat při přípravě nového územního plánu. 
 
Přijaté usnesení 214/2013 - RM bere na vědomí závěry z jednání Komise stavební ze dne 25. 3. 

2013 v bodech č. 1, 2, 3, schvaluje body č. 5, 6. 
Hlasováno: pro 4, zdržel se 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

25. „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ - posun 
termínu, návrh dodatku č.1 k SOD 
(Příloha č. 25, 25A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
OI žádá o posunutí termín ukončení výše uvedené akce. Důvodem posunu termínu je změna 
technického řešení posuvných dveří oddělujících čekárnu od podatelny, které byly původně navrženy 
z HPL desek. Vzhledem k velké výšce dveří (cca 2,9 m) se však při výrobě projevil nežádoucí průhyb 
křídel dveří, navíc se ukázalo, že dveře by byly velice masivní a těžké což by do budoucna mohl být 
problém s manipulací během provozu tedy i s životností. Proto OI ve spolupráci s projektantem 
a zhotovitelem navrhuje řešení dveří skleněných, přičemž polovina bude fix a polovina bude posuvná. 
OI preferuje tuto variantu i vzhledem k částečnému odhlučnění čekárny a podatelny. 
Původní termín ……… 15. 4. 2013 
Nově navržený……….    9. 5. 2013 
Nový termín je zvolen s rezervou, poněvadž zhotovitel nyní vybírá subdodavatele, který by takové 
dveře, co nejrychleji dodal. 
 
Přílohy: dodatek k smlouvě 
 
Diskuse: 
J. Koláček – kdo dělal projekt? Proč byl navržen tento typ dveří? 
S. Bartoš – architekti Knesl a Kynčl, projekt byl v pořádku. 
Z. Kříž – jak se projeví změna dveří na ceně? 
S. Bartoš – nezmění se. 
D. Sukalovský – za stejnou cenu budeme mít kvalitnější řešení. 
Z. Kříž – tyto informace v důvodové zprávě chybí. 
J. Koláček – myslí si, že se jednalo o špatně provedené projektové zadání. Mělo by se řešit sankcí. 
D. Holman – je správné takové jednání vyvolat, třeba se obhájí, je to věc jednání. 
J. Koláček - navrhuje usnesení ve znění: 
 
Přijaté usnesení: 215/2013 - RM schvaluje požadavek na snížení ceny projektu „Úpravy interiéru 

veřejných prostor radnice v Kuřimi“ o 10.000 Kč z důvodu špatného technického 
řešení posuvných dveří v projektové dokumentaci. 

Hlasováno: pro 3, proti 1 (D. Sukalovský), zdržel se 1 (O. Štarha). 
 
Přijaté usnesení: 216/2013 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo „Úpravy 

interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ se společností PRIVILEG, spol. s.r.o., 
Brno, Bezručova 17a, IČ 479 10 976, který spočívá ve změně termínu dokončení 
stavby z důvodů změny technického řešení dveří oddělujících podatelnu od 
čekárny. 

Hlasováno: pro 5. 
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26. Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-002 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 26, 26A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo zajišťujícím odborem a administrátorem zadávacího řízení 
firmou KANSPO s.r.o., realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku na stavební práce 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Celkem bylo odevzdáno v termínu do 26. 3. 2013 od uchazečů 18 nabídek. Na prvním jednání komise 
dne 28. 3. 2013 byla posouzena kvalifikace, po pěti uchazečích bylo vyžádáno vysvětlení či doplnění 
nabídek. Dne 8. 4. 2013 proběhlo druhé jednání komise, na kterém byla posouzena kvalifikace na 
základě podaných vysvětlení k nabídkám, a po té bylo přistoupeno také k hodnocení nabídek. Do 
hodnocení nebyly zařazeny celkem 3 nabídky, které byly vyloučeny. Jediným hodnotícím kritériem 
byla cena. Rozpočtová cena dle projektu je 5.502.903,- Kč bez DPH. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.877.973, - Kč bez DPH. 
Vše je podrobně uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek doložené v příloze. 
 
Příloha: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – společnost VISPO CZ, s.r.o., která byla vyloučena z hodnocení „Zateplení MŠ na ulici 
Komenského v Kuřimi“ se proti rozhodnutí odvolala. 
O. Štarha – žádá pozvat společnost na společné jednání. 
 
Přijaté usnesení: 217/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s názvem 
„Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ a souhlasí s vyzváním uchazeče – 
společnosti PRIVILEG, spol. s.r.o., Brno, Bezručova 17a, IČ 47910976, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.877.973, Kč bez DPH, 
tj. 3.482.347 Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
 

27. Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2013-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
(Příloha č. 27, 27A, předkládá Ing. O. Štarha, zpracovala Ing. J. Honců) 
 
Podle zákona o veřejných zakázkách bylo zajišťujícím odborem a administrátorem zadávacího řízení 
firmou KANSPO s.r.o., realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku na stavební práce 
v režimu zjednodušeného podlimitního řízení. 
Celkem bylo odevzdáno v termínu do 26. 3. 2013 od uchazečů 18 nabídek. Na prvním jednání komise 
dne 28. 3. 2013 byla posouzena kvalifikace, po třech uchazečích bylo vyžádáno vysvětlení či doplnění 
nabídek. Dne 8. 4. 2013 proběhlo druhé jednání komise, na kterém byla posouzena kvalifikace na 
základě podaných vysvětlení k nabídkám, a po té bylo přistoupeno také k hodnocení nabídek. Do 
hodnocení nebylo zařazeno celkem 5 nabídek, které byly vyloučeny. Jediným hodnotícím kritériem 
byla cena. Rozpočtová cena dle projektu je 5.233.127,- Kč bez DPH. 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka firmy VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01 Kyjov, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 2.547.515, - Kč bez DPH 
Vše je podrobně uvedeno ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek doložené v příloze. 
 
Příloha: zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
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Přijaté usnesení: 218/2013 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku na stavební práce s názvem 
„Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ a souhlasí s vyzváním uchazeče - 
společnost VISPO CZ, s.r.o., IČ 26278553, Věteřov 57, 697 01 Kyjov, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 2.547.515, - Kč bez DPH, 
tj. 3.082.494 Kč vč. DPH, k součinnosti k uzavření smlouvy o dílo. 

Hlasováno: pro 5. 
 
 
Z jednání odešel v 17,57 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

28. Různé 
 
J. Koláček – žádá objednat u společnosti Direct Filmexport, s.r.o., další natáčení ZM. 
D. Sukalovský – žádá zkontrolovat, jestli již nebyl překročen finanční limit objednání stejné služby 
u jednoho dodavatele. 
 
 
D. Sukalovský – sdělil pí Pfeiferové finanční limit, který dalo zastupitelstvo na nákup objektu na ul. 
Otevřené. Paní Pfeiferová nabídku prodat objekt za 4 mil. Kč nyní odmítla a vyčká, co jí kdo nabídne. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17,58 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Koláček 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: PaedDr. D. Holman 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 10. 4. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Přílohy: 
1, 1A   Plnění usnesení Rady města Kuřimi k 3. 4. 2013 
2, 2A, 2B Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky „Výběr poskytovatele 

telekomunikačních služeb“ 
3, 3A   Ing. Jindřich Fikar ml. – nájem zemědělských pozemků 
4   Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
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5, 5A Výběrové řízení na dodavatele sortimentu tiskovin, reklamních předmětů a 
razítek 

6, 6A, 6B  Výběrové řízení „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2013“ 
7, 7A   „Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ulici Popkova v Kuřimi“ 
8, 8A „Přestavba kotelny na víceúčelový sál (resp. komunitní prostor) na ulici 

Popkova v Kuřimi – varianta řešení bez přístavby“ 
9   „Přehled o přípravě investičních akcí“ 
10, 10A, 10B Dodatek č. 1 ke smlouvě č. 2012/D/0060 na zpracování lesních 

hospodářských osnov „zařizovací obvod Kuřim II“ 
11, 11A, 11B  Organizace běžeckých závodů seriálu Kuřimská běžecká liga 
12   Kronika města Kuřimi 
13, 13A   Žádost o poskytnutí příspěvku na vydání publikace „Zemřeli jsme pro vlast“ 
14   Zpráva o činnosti OI za rok 2012 
15   Zpráva o činnosti Wellness Kuřim, s.r.o., k 31. 3. 2013 
16, 16A Petice ve věci plánované výstavby polyfunkčních bytových domů v Dílech za 

Sv. Janem 
17, 17A   Pořádání farmářských trhů 
18, 18A   Smlouva o provedení stavby – revitalizační opatření na Lučním potoce 
19, 19A   Smlouva o použití přidělených prostředků pro zabezpečení regionálních funkcí 
20, 20A   Informace o výsledku hospodaření CTS Kuřim, s.r.o. za rok 2012 
21, 21A, 21B Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi „ Kuřim, ul. U Vlečky – oprava 

jednotné kanalizace“ 
22, 22A   Zastavení exekuce 
23, 23A   „Žádost o vyjádření k rekonstrukci RD na ul. Tyršova“ 
24, 24A   Výběrové řízení „Fotovoltaický systém ZŠ Tyršova“ 
25, 25A „Úpravy interiéru veřejných prostor radnice v Kuřimi“ - posun termínu, návrh 

dodatku č.1 k SOD 
26, 26A   Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Komenského v Kuřimi“ 
27, 27A   Výběrové řízení: „Zateplení MŠ na ulici Jungmannova v Kuřimi“ 


