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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2020 konané dne 22.07.2020 
 
Přítomni:  
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta města 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk – členové rady 
města 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.07.2020 

2 Pacht kulturního domu a plaveckého areálu – schválení dodatků ke smlouvám – sleva na 
pachtovném 

3 Pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim – záměr – zrušení usnesení 

4 Jaroslav Staněk, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 

5 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

6 Drobné investice - Stavební úpravy NP č. 847/10 na nám. Osvobození 

7 Polní kuchyně 

8 Dohoda o ukončení  Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 

9 Rozpočtové opatření č. 6 

10 Oplocení pro MŠ Komenského 

11 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – vyhodnocení VŘ 

12 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 

13 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu řízení 
(DUR) 

14 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - dodatek ke 
smlouvě o dílo 

15 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.07.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
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Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 92/2020 ze dne 11.03.2020 
Důvodová zpráva: 
na základě požadavku stavebního úřadu je třeba pořídit na jednoduchou stavbu plechové garáže 
kompletní projektovou dokumentaci včetně požárně bezpečnostního řešení a projednání na HZS Jmk. 
Předpoklad dodávky samotné garáže po objednání na základě schválené dokumentace je nejdříve 
10-11/2020. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění do 31.12.2020. 
 
Odbor investiční žádá o zrušení usnesení: 
č. 136/2020 ze dne 08.04.2020 
Důvodová zpráva: 
Z důvodu zrušení realizace investiční akce s názvem „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“ 
v průběhu zadávacího řízení usnesením RM č. 292/2020 ze dne 08.07.2020 nelze uzavřít smlouvu na 
výkon TDI. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 294/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 15.07.2020, prodlužuje termín plnění usnesení č. 92/2020 do 31.12.2020 
a ruší usnesení RM č. 136/2020 ze dne 08.04.2020 ve věci uzavření smlouvy na 
výkon TDI v rámci akce „Městský stadion Kuřim – rekonstrukce“. 

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

2. Pacht kulturního domu a plaveckého areálu – schválení dodatků ke 
smlouvám – sleva na pachtovném 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 22.04.2020 přijala usnesení číslo 170/2020, na základě kterého 
byla poskytnuta sleva ve výši 25 % ročního nájemného/pachtovného nájemcům/pachtýřům 
nebytových prostor/nemovitých věcí v majetku města Kuřimi a restauračních zařízení, a to 
v souvislosti s uzavřením provozoven z důvodu pandemie Covid-19. 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 27.05.2020 schválila uzavření dodatků ke smlouvám, jejichž 
předmětem je poskytnutí výše uvedené slevy z nájemného/pachtovného. 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že po rozvolnění opatření souvisejících s pandemií nenavštěvuje restaurace 
tolik zákazníků jako před uzavřením restaurací, předkládá OMP radě města ke schválení dodatky 
k pachtovním smlouvám, jejichž předmětem bude poskytnutí další slevy z pachtovného ve výši 25 % 
původního ročního pachtovného pachtýřům nemovitých věcí – Wellness Kuřim, s. r. o. a Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o. Současně OMP navrhuje těmto pachtýřům doporučit poskytnutí 
slevy z prostor a movitých věcí, které tito pachtýři se souhlasem města dále propachtovali za účelem 
provozování restauračních a pohostinských služeb. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 - CTS 

B - dodatek č. 8 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o návrzích bude hlasováno současně. 
 
Přijaté usnesení: 295/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 8 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2017/O/0020 ze dne 30.04.2017, uzavřené se společností Wellness Kuřim, 
s. r. o., se sídlem Sportovní 1082/1, 664 34 Kuřim, IČO 29213380, jehož 
předmětem je poskytnutí další slevy z ročního pachtovného ve výši 25 % 



 
 
 

3 
 

z důvodu snížené návštěvnosti provozovny. Celková poskytnutá sleva činí 50 % 
z původního ročního pachtovného. 

 
Přijaté usnesení: 296/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o pachtu 

č. 2019/O/0053 ze dne 05.09.2019, uzavřené se společností Centrum 
technických služeb Kuřim, s. r. o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČO 26307189, jehož předmětem je poskytnutí další slevy z ročního pachtovného 
ve výši 25 % z důvodu snížené návštěvnosti provozovny. Celková poskytnutá 
sleva činí  50 % z původního ročního pachtovného. 

 
Přijaté usnesení: 297/2020 - RM d o p o r u č u j e pachtýřům nemovitých věcí v majetku města 

Kuřimi poskytnutí další slevy ve výši 25 % z původně stanoveného pachtovného z 
prostor a movitých věcí, které tito pachtýři se souhlasem města dále 
propachtovali. 

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

3. Pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim – záměr – zrušení 
usnesení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 19.06.2020 následující usnesení: 
207/2020 
Rada města schvaluje 
záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim o výměře 49 m

2
 za nájemné ve výši 

6,70 Kč/m
2
/měs. společnosti VINUAR group, s. r. o., se sídlem Nádražní 1259/4, 664 34 Kuřim, 

IČO 04172027, na dobu určitou od 09.07.2020 do 30.09.2020 - dle přílohy A. 

 
Vzhledem k tomu, že na předmětnou část pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim již má uzavřenou 
pachtovní smlouvu společnost Centrum technických služeb Kuřim, s. r. o., nelze ji pronajmout dalšímu 
subjektu. OMP proto navrhuje schválené usnesení zrušit. 
 
Přijaté usnesení: 298/2020 - RM r u š í usnesení č. 207/2020 ze dne 19.06.2020 ve věci 

schváleného záměru na pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim 
o výměře 49 m

2
. 

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

4. Jaroslav Staněk, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytu č. 1124/8, 1+kk, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1122, 
1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem tohoto bytu byl pan Jaroslav Staněk, který dne 14.06.2020 zemřel. 
O přechod nájmu požádal syn nájemce, pan Jaroslav Staněk, který žil s otcem ve společné 
domácnosti; toto bylo doloženo vyjádřením vlastníků sousedních bytů o trvalém užívání a vedení 
společné domácnosti. Na základě vyjádření správce bytu však vázne na předmětném bytě nedoplatek 
nájemného a záloh na služby ve výši xxxxx Kč. Tento dluh sestává z dlužné částky z minulých období, 
kterou pan Staněk starší postupně splácel – ve výši xxxxx Kč – a dále z neuhrazeného nájemného 
a záloh na služby za měsíc červen 2020 ve výši xxxxx Kč. 
Pan Jaroslav Staněk splňuje podmínky pro přechod nájmu dle ustanovení § 2279 odst. 1 zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Dle ustanovení § 2279 odst. 2 uvedeného zákona skončí nájem 
bytu po jeho přechodu nejpozději uplynutím dvou let ode dne, kdy nájem přešel. 
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OMP však doporučuje uzavřít nájemní smlouvu s panem Jaroslavem Staňkem na dobu určitou tří 
měsíců – takto byla koncipována i smlouva se zemřelým panem Staňkem. Nájemné v bytě je od února 
2020 stanovené na výši 78 Kč/m

2
/měs. 

Vzhledem k tomu, že na nájemném a zálohách na služby vázne dluh ve výši xxxxx Kč a pan Staněk 
mladší je ochoten dluh zaplatit, navrhuje OMP uzavřít s panem Staňkem splátkový kalendář. Pan 
Staněk s tímto souhlasí a navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o návrzích bude hlasováno současně. 
 
Přijaté usnesení: 299/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í v souladu s § 2279 zákona č. 89/2012 

Sb., občanský zákoník, přechod nájmu k bytu č. 1124/8 (1+kk) umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je 
součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, na pana Jaroslava 
Staňka, trvale bytem xxxxxxxxxx 1124, 664 34 Kuřim. Nájemní smlouva bude 
uzavřena na dobu určitou tří měsíců s možností prolongace za nájemné ve výši 
78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

 
Přijaté usnesení: 300/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření splátkového kalendáře s panem 

Jaroslavem Staňkem, trvale bytem xxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jehož 
prostřednictvím bude splacen dluh (jistina) na nájemném a zálohách za služby za 
byt č. 1124/8 v ul. Bezručova čtvrť, umístěný v podkroví bytového domu č. p. 
1122, 1123, 1124, který je součástí pozemku p. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim 
ve výši xxxxx Kč. Výše splátek bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

5. Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky:   Etážové topení v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek:  III-OMP-2020-001 
Zajišťující odbor (ZO):    OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města:   ZM z 21.01.2020 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem – OMP – realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim, III-OMP-2020-001“. 
Dne 23.06.2020 byla devíti napřímo osloveným účastníkům výběrového řízení e-mailovou 
korespondencí zaslána Zadávací dokumentace pro podání cenové nabídky uvedené zakázky. 
V termínu pro podání nabídek byla doručena pouze jedna nabídka. Komise pro otevírání obálek dne 
09.07.2020 obálku otevřela, provedla kontrolu úplnosti nabídky. 
Jediná nabídka byla předložena společností TOPENÍ-INSTALACE, s. r. o., se sídlem U Sokolovny 
100, 664 34 Moravské Knínice, IČO 29201951, která předložila nabídku v celkové hodnotě 
400.871,60 Kč vč. DPH. Nabídnutá cena za zhotovení této zakázky odpovídá cenám z minulých let. 
Zakázka je kryta schváleným rozpočtem města v ORG 1031 000 000. 
Vzhledem ke skutečnosti, že s touto firmou OMP opakovaně úspěšně spolupracuje, předkládá OMP 
radě města návrh na uzavření Smlouvy o dílo s tímto uchazečem. 
 
Termín zhotovení díla: do 15.11.2020. 
 
Přílohy: A - seznam účastníků výběrového řízení  

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek  
C - návrh smlouvy o dílo 
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Přijaté usnesení: 301/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 
o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Etážové topení v obecních 
bytech, Kuřim, III-OMP-2020-001“ a schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou 
TOPENÍ-INSTALACE, s. r. o, se sídlem U Sokolovny 100, 664 34 Moravské 
Knínice, IČO 29201951, za cenu 400.871,60 Kč vč. DPH. 

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

6. Drobné investice - Stavební úpravy NP č. 847/10 na nám. Osvobození 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Drobné investice-stavební úpravy NP č. 847/10 na nám. Osvobození“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s požadavkem na provedení stavebních úprav v nebytovém prostoru 
č. 847/10 bytového domu č.p. 847 na náměstí Osvobození. 
 
Na základě cenových nabídek dodavatelů stavebních prací bylo možné vyčíslit náklady na pořízení 

akustických sádrokartonových dělících příček 

elektroinstalačních rozvodů slaboproudu a silnoproudu 

vertikálních žaluzií na výkladce 
Případně dalších dodávek a prací, které vyvstanou v průběhu realizace. 
 
Odbor investiční navrhuje výše uvedené náklady hradit z rozpočtu ORG 1006 Drobné investice. 
 
Přílohy: A - půdorys 
 
Přijaté usnesení: 302/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 200.000 Kč z ORG 1006 Drobné 

investice na stavební úpravy v nebytovém prostoru č. 847/10 bytového domu 
č. p. 847 v Kuřimi. 

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

7. Polní kuchyně 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Jednotka sboru dobrovolných hasičů města Kuřimi by ráda využila nabídky Hasičského záchranného 
sboru JmK na bezplatný převod polní kuchyně, která by byla připravena pro případné využití 
v organizačním či operačním řízení na výzvu HZS JmK.  
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 303/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o převodu k vlastnictví majetku 

České republiky s Hasičským záchranným sborem Jihomoravského kraje, se 
sídlem Zubatého 685/1, 614 00 Brno-sever, IČO 70884099 na převod polní 
kuchyně pro potřeby JSDH Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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8. Dohoda o ukončení  Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Dosavadní auditor města Ing. Zdeněk Jaroš předložil městu Kuřim k projednání návrh Dodatku č. 1 ke 
Smlouvě o vykonání přezkoumání hospodaření města. Obsahem tohoto Dodatku bylo navýšení ceny 
z částky 60.500 Kč na novou částku 96.800 Kč + cca 8.500 Kč cestovné. RM dne 16.06. tento návrh 
Dodatku č. 1 neschválila. Na základě tohoto kroku bylo s Ing. Jarošem předběžně dohodnuto, že 
Smlouva bude ukončena dohodou smluvních stran k 31.07.2020. V případě neschválení této Dohody 
by jedna ze smluvních stran musela zaslat výpověď, s výpovědní lhůtou 3 měsíce, proto je 
navrhováno tuto Dohodu schválit. Na některé z následujících jednání RM bude předložen návrh na 
uzavření smlouvy buď s novým auditorem, případně nové smlouvy se stávajícím auditorem, pokud 
jeho nabídka bude nejvýhodnější.  
 
Přijaté usnesení: 304/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dohody o ukončení Smlouvy o vykonání 

přezkoumání hospodaření města, s Ing. Zdeňkem Jarošem, xxxxxxxxxx, 674 01 
Třebíč, IČO 63429071 ke dni 31.07.2020. 

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

9. Rozpočtové opatření č. 6 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI žádá o rozpočtové opatření pro posílení ORGu Drobné investice. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření č. 6 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – RM schválila navýšení ORGu. 1440 o 86.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 305/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 6 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle přílohy se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Oplocení pro MŠ Komenského 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Venkovní úpravy MŠ Komenského - oplocení“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  IV-OI-2020-009 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Na základě výběrového řízení usnesením č. 91/2020 ze dne 11.03.2020 byla dne 15.04.2020 
uzavřena smlouva o dílo mezi Mateřskou školou Kuřim a společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., 
Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČO 07794967 v ceně 3.094.500,10 Kč vč. DPH. Předmětem díla je 
revitalizace předprostoru MŠ Komenského - Kuřim, Komenského 1011 a části zahrady směrem do 
ulice. Při této příležitosti byly realizovány úpravy chodníku a zbudován prostor pro parkování u školky 
formou propustné zatravňovací dlažby, což nese také potřebu zbourání starého plotu a posun plotu do 
nové polohy a jeho protažení do ulice Komenského. 
 
Z důvodu právě probíhajících stavebních úprav v daném místě OI navrhuje radě města v souladu 
s interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S5/2019/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z roku 2019 čl. 9 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele stavebních úprav rekonstrukce 
a přesunu oplocení u MŠ Komenského se společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o. 
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Cenová nabídka činí 499.479 Kč bez DPH (tj. 604.370 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě 
obvyklou. Pro realizaci zakázky žádáme o vyčlenění částky z ORG 1006 000 000 „Drobné investice“. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – OI zadá vypracování konkurenční nabídky k posouzení výše plnění. 
 
Návrh usnesení: RM s c h v a l u j e vyčlenění částky ve výši 604.370 Kč z ORG 1006 000 000 

„Drobné investice“ na akci „Venkovní úpravy MŠ Komenského - oplocení“ 
a schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM 
Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Venkovní úpravy 
MŠ Komenského - oplocení“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se 
společností PSVS-STRUKTURE, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, 
IČO 07794967 v celkové hodnotě 604.370 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Zdrželi se: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

11. Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – vyhodnocení VŘ 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:   „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  IV-OI-2020-008 
Zajišťující odbor (ZO):    OI 
 
Podle vnitřní směrnice S5/2019/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Venkovní úpravy MŠ Komenského“. Výběrové řízení pro 
zakázku bylo realizováno v limitu nad 500 tis. Kč.  
 
Výzva k podání nabídky byla dne 17.06.2020 zveřejněna na profilu zadavatele v Národním 
elektronickém nástroji (tzv. systému NEN) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. 
Požadavek na podání nabídky byl v elektronické nebo písemné podobě. Otevírání obálek proběhlo  
02.07.2020. Na výzvu bylo upozorněno přes NEN 8 firem.  
Nabídku odevzdaly 2 firmy v elektronické podobě, nabídky byly otevřeny v systému Národního 
elektronického nástroje.  
Otevírání obálky s nabídkami bylo provedeno komisí. Jediným hodnoticím kritériem byla nejnižší 
nabídková cena bez DPH. Předpokládaná hodnota zakázky byla 840.000 Kč vč. DPH.  
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je Radě města doporučena nejvhodnější nabídka od 
společnosti MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČO 29361311 v celkové ceně 
858.650,62 Kč bez DPH (tj. 1.038.967,25 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací 
podmínky. 
Tento projekt je spolufinancován ze Státního fondu životního prostředí, Výzvy č. 7/2019 „Prioritní 
oblast 6. enviromentální prevence, Podoblast 6.1. Enviromentální vzdělávání a osvěta“ ve výši 85 %. 
Zbylá část bude hrazena z investičního fondu školy a ORGu 1440 000 000. 
 
Přílohy: A - protokol 
 
Přijaté usnesení: 306/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení uvedeným v protokolu 

o otevírání obálek a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem 
„Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ a schvaluje uzavření 
smlouvy o dílo se společností MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, 
IČO 29361311 v ceně 1.038.967,25 Kč vč.DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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12. Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi na svém zasedání dne 16.06.2020 schválilo usnesením č. 1038/2020 
transformaci Domu s pečovatelskou službou, umístěného v objektu bytového domu na ulici 
Zahradní 1975/10, Kuřim. 
Rada města Kuřimi následně dne 08.07.2020 schválila usnesením č. 281/2020 Vnitřní směrnici Rady 
města Kuřimi č. S1/2020/RM Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení, s účinností od 
01.09.2020, usn. č. 282/2020 Vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S2/2020/RM Pravidla pro 
přidělování sociálních bytů, s účinností od 01.09.2020 a usn. č. 283/2020 podobu Žádosti o poskytnutí 
nájmu bytu ve vlastnictví města Kuřimi, s účinností od 01.09.2020. 

Radě města Kuřimi je nyní předkládaná aktualizace všech těchto dokumentů. Změny byly projednány 
s ředitelkou Centra sociálních služeb Kuřim, s vedoucí odboru sociálních věcí a prevence Městského 
úřadu Kuřim a odborem majetkoprávním Městského úřadu Kuřim. 

Přílohy: A - pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 
A1 - žádost o přidělení bytu zvláštního určení 
A2 - domovní řád 
B - pravidla pro přidělování sociálních bytů 
B1 - žádost o přidělení sociálního bytu 
C - žádost o byt ve vlastnictví města 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – o návrzích bude hlasováno současně. 
 
Přijaté snesení: 307/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S3/2020/RM 

Pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení, s účinností od 01.09.2020. 
 

Přijaté usnesení: 308/2020 - RM s c h v a l u j e vnitřní směrnici Rady města Kuřimi č. S4/2020/RM 
Pravidla pro přidělování sociálních bytů, s účinností od 01.08.2020. 
 

Přijaté usnesení: 309/2020 - RM s c h v a l u j e podobu Žádosti o poskytnutí nájmu bytu ve 
vlastnictví města Kuřim, s účinností od 01.08.2020. 

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

13. „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace 
k územnímu řízení (DUR) 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Město Kuřim podepsalo dne 11.07.2019 smlouvu o zpracování projektové dokumentace a o výkonu 
autorského dozoru č. 2019/D/0072 (dále jen „smlouva“) se společností ATELIER RAW, s. r. o. Po 
předání podkladů potřebných k zahájení prací na části díla DUR byly zahájeny projekční práce. 
V termínu dle smlouvy předal zhotovitel návrh DUR k připomínkám. Za tím účelem proběhlo dne 
26.05.2020 pracovní jednání zastupitelstva, na kterém byl zástupci společnosti ATELIER RAW, 
s. r. o., odprezentován předložený návrh DUR – označený jako varianta 0. 
 
Na základě požadavku zástupců města ze dne 26.05.2020 vznikl požadavek na zpracování variant 
umístění sochy vojáka. 
Zhotovitel PD následně zaslal emailem dne 27.05.2020 dvě varianty nového umístění památníku. 
Tyto varianty byly předloženy Zastupitelstvu města konanému dne 16.06.2020, které svým usnesením 
schválilo pokračování přípravy DUR s umístěním pomníku dle původně předložené a odprezentované 
varianty 0, tedy u bytových domů naproti zaústění ulice Zborovská do náměstí Osvobození pouze 
s požadavky spočívajícími v prodloužení chodníku vedoucího podél linie bytových domů i za pomník 
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a v částečném rozšíření zpevněné plochy kolem pomníku. Po úpravách zaslaných projektantem činí 
nová zpevněná plocha kolem pomníku cca 80m

2
, přičemž cca 42m

2
 tvoří dlážděná plocha a 38m

2 

dlažba prorůstající trávou. 
OI nyní předkládá Radě města tuto upravenou část projektové dokumentace v příloze tohoto 
příspěvku. 
 
Na investiční akci „Rekonstrukce nám. Osvobození“ - ORG 1376000000 vyčlenilo Zastupitelstvo 
města Kuřim pro rok 2020 částku 2.000.000 Kč. 
 
Přílohy: A - katastrální situační výkres 

B - katastrální situační výkres- výřez 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zadáme nový situační výkres k pootočení sochy. 
P. Ondrášek – je třeba upravit projekt otočením sochy osvoboditele směrem ke kulturnímu domu, aby 
byl prostor pro pietní akt odkloněn od silnice. Má výhradu k umístění budovy skladu a veřejného WC 
do náměstí. 
D. Sukalovský – myslí si, že budova může fungovat jako galerie, prostor pro výstavy městu chybí. 
S úpravami okolo pomníku souhlasí. 
P. Ondrášek – podle něj je stavba galerie zbytná, sklad může fungovat mimo náměstí, ale souhlasí, 
že v projektu pro SP lze ponechat a uvidíme, jaká bude cena stavby podle aproximativního rozpočtu. 
 
Přijaté usnesení: 310/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í dokumentaci DUR ke stavbě 

„Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ ve variantě 0, která byla schválená 
Zastupitelstvem města dne 16.06.2020 a s úpravami okolo pomníku dle příloh 
tohoto materiálu. 

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

14. Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace 
a vodovodu" - dodatek ke smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název celé akce:   „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“  
    a „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-007; VZ-OI-2019-008 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 3 smlouvy o dílo č. 2018/D/0140, 
uzavřené se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 568 02 Svitavy, 
IČO 25260766 - spočívající ve změně 

 odpočtu asfaltových vrstev z důvodu realizace obnovy komunikace SUS JMK tzv. tichým 
asfaltem; 

 přípočtu víceprací za sanace pláně z důvodu neúnosné pláně; 

 výměny silničních obrub v místě plánované autobusové zastávky v křižovatce s ulicí Školní 
a výměně materiálu v ostrůvcích (ze zatravněné plochy na žulovou dlažbu); 

 doplnění chybějících položek vrstev komunikace v ul. Smetanova do rozpočtu; 

 výměně kanalizačních poklopů vzor Brno za poklopy KASI; 

 přípočtu víceprací za vyztužení asfaltových vrstev pro kvalitnější spojení vrstev geosyntetickou 
rohoží (geomříží); 

 vybudování uliční vpusti v křižovatce s ulicí Vojtova vč. doplnění chybějících položek do 
rozpočtu 

 
v rámci realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“. 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo dne 20.11.2018 zahájení realizace investičních akcí „Kuřim, 
ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové výši 53.000.000 Kč a „Kuřim, 
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ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“ v celkové výši 12.000.000 Kč. Dne 19.12.2018 schválila Rada 
města Kuřimi zahájení zadávacího řízení na realizaci výše uvedených akcí a dne 12.06.2019 schválila 
Rada města Kuřimi uzavření smlouvy o dílo se společností EVT Stavby, s. r. o.  
Dle smlouvy o dílo zahájila společnost realizaci kanalizace a vodovodu (dále jen „IS“) v ulici Zahradní 
dne 15.07.2019. Akce byla dokončena dne 15.10.2019. Kolaudace stavby proběhla dne 04.02.2020. 
Zahájení prací na realizaci IS v ulici Legionářská proběhlo dne 25.09.2019. Předpokládané ukončení 
prací je stanoveno dle smlouvy o dílo na 15.09.2020. 
 
 
 
Dodatek č. 1, uzavřený dne 14.10.2019 (schválen RM dne 25.09.2019, č. usn. 411/2019) - realizace 
IS v ulici Zahradní:  
 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  9.608.463 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       9.444.103 Kč 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny)     44.317.833 Kč 
 
Realizace IS celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH       53.761.936 Kč 
 
Dodatek č. 2, uzavřený dne 20.03.2020 (schválen RM dne 26.02.2020, č. usn. 56/2020)  - realizace 
IS v ulici Legionářská: 
 
Realizace IS v ulici Legionářská: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH (bez změny) 44.317.833,00 Kč 
Cena dle Dodatku č.2 bez DPH  45.561.334,49 Kč 
 
Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
 
 
Návrh dodatku č. 3 - realizace IS v ulici Legionářská: 
 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky 14 295 989 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dod. č. 2  -129 056,79 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – méněpráce dle dod. č. 3 - 50 400 Kč 
Cena objektu SO 01 Kanalizační stoky – vícepráce dle dod. č. 3 + 50 400 Kč 
Cena objektu SO 02 Kanalizační přípojky  6 037 900 Kč 
Cena objektu SO 03 Vodovodní řady 6 959 485 Kč 
Cena objektu SO 04 Vodovodní přípojky 3 344 933 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - odvodnění 1 020 675 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dod. č. 2 - 657,12 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - méněpráce dle dod. č.3 - 8 580,50 Kč 
Cena objektu SO 05.1 Obnova komunikace - vícepráce dle dod. č. 3 + 32 716,48 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace 11 122 391 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku č. 2 1 000 839,40 Kč 
Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - méněpráce dle 
dodatku č. 3 

- 1 690 220,51 Kč 

Cena objektu SO 05.2 Obnova komunikace - vícepráce dle dodatku 
č. 3 

+ 1 475 104,43 Kč 

Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady 1 536 460 Kč 
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Cena objektu SO 90 Vedlejší a ostatní rozpočtové náklady vícepráce dle 
dodatku č. 2 

372 376,00 Kč 

Cena celkem bez DPH 45 370 354,39 Kč 
 

Realizace IS ul. Zahradní a ul. Legionářská celkem: 
Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH  53.926.296,00 Kč  
Cena dle Dodatku č.1 bez DPH 53.761.936,00 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.2 bez DPH 55.005.437,49 Kč 
Cena celkem dle Dodatku č.3 bez DPH 54.814.457,39 Kč 
 
Realizace akce s názvem „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ v celkové 
výši 45.370.354,39 Kč bez DPH bude hrazena z ORG 1330000000 „Legionářská - vodovod, 
kanalizace“. V roce 2019 bylo proinvestováno v rámci realizace výše uvedené akce cca 
10.000.000 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - finanční časový HMG 
C - změnový list 
D - změnový list, příloha 1 
E - změnový list, příloha 2 

 
Přijaté usnesení: 311/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo 

č. 2018/D/0140 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu a Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce 
kanalizace“ se společností EVT Stavby, s. r. o., se sídlem V Zahrádkách 2155/3, 
568 02 Svitavy, IČO 25260766, kterým se snižuje smluvní cena za část díla 
s názvem akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
o 190.980,10 Kč bez DPH, a to na 45.370.354,39 Kč bez DPH. Změny spočívají 
v odpočtu asfaltových vrstev z důvodu realizace obnovy komunikace SUS JMK 
tzv. tichým asfaltem, přípočtu víceprací za sanace pláně z důvodu neúnosné 
pláně, doplnění chybějících položek vrstev komunikace v ul. Smetanova do 
rozpočtu, výměně kanalizačních poklopů vzor Brno za poklopy KASI, přípočtu 
víceprací za vyztužení asfaltových vrstev pro kvalitnější spojení vrstev 
geosyntetickou rohoží a vybudování uliční vpusti v křižovatce s ulicí Vojtova. 

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

15. Různé 
 
 
K. Torn - L. Tomšů – nízký počet konaných akcí v KD do konce roku, nutno posoudit počet 
nezbytných zaměstnanců pro provoz KD.  
L. Ambrož - program je zhruba stejný, jak za p. Brabce, do konce roku je plánováno 9 akcí 
J. Vlček - malá četnost akcí 
D. Sukalovský - jedna velká akce do měsíce je akorát 
P. Ondrášek - myslí si, že velkých akcí není málo, možné by bylo dát větší prostor externím 
pořadatelům. Kvartální reference přehledu, i po finanční části. 
RM bude požadovat přehled pronájmů jednotlivých prostor KD a výsledky hospodaření čtvrtletně. 
 
 
P. Ondrášek – lze zvážit možnosti omezení průjezdu kamiónů do města. Podle zákona mohou obce 
s rozšířenou působností nově omezit nebo zakázat vjezd nákladních vozidel s hmotností dvanáct 
a více tun na krajských silnicích druhých a třetích tříd. Podmínkou pro umístění zákazové značky je 
vyjádření dopravní policie. Aktuálně pro to není důvod. Ten by mohl nastat v případě, že nějaký 
soukromý investor v budoucnu spustí na kraji města logistické centrum, což územní plán umožňuje, 
nebo pokud by zavedené zpoplatnění silnice R43 mýtem zavedlo kamiony do města. 
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D. Sukalovský - je to pouze jen nabídka realitky. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:51 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 14.08.2020 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15.07.2020 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pacht kulturního domu a plaveckého areálu – schválení dodatků ke smlouvám – sleva 

na pachtovném 
 2A - dodatek č. 2 - CTS 
 2B - dodatek č. 8 
3 Pronájem části pozemku parc. č. 1822/1 k. ú. Kuřim – záměr – zrušení usnesení 
4 Jaroslav Staněk, Kuřim – přechod nájmu, nájemní smlouva 
5 Etážové topení v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 5A – seznam účastníků výběrového řízení 
 5B – zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 5C – návrh smlouvy o dílo 
6 Drobné investice - Stavební úpravy NP č. 847/10 na nám. Osvobození 
 6A - půdorys 
7 Polní kuchyně 
 7A - smlouva 
8 Dohoda o ukončení  Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření města 
9 Rozpočtové opatření č. 6 
 9A – rozpočtové opatření č. 6 
10 Oplocení pro MŠ Komenského 
11 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim – vyhodnocení VŘ 
 11A - protokol 
12 Pravidla pro přidělování bytů ve vlastnictví města Kuřimi 
 12A – pravidla pro přidělování bytů zvláštního určení 



 
 
 

13 
 

 12A1 – žádost o přidělení bytu zvláštního určení 
 12A2 – domovní řád 
 12B – pravidla pro přidělování sociálních bytů 
 12B1 – žádost o přidělení sociálního bytu 
 12C – žádost o byt ve vlastnictví města 
13 „Rekonstrukce nám. Osvobození v Kuřimi“ – projektová dokumentace k územnímu 

řízení (DUR) 
 13A – katastrální situační výkres 
 13B – katastrální situační výkres - výřez 
14 Realizace akce „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu" - 

dodatek ke smlouvě o dílo 
 14A - návrh dodatku 
 14B - finanční časový HMG 
 14C - změnový list 
 14D - změnový list, příloha 1 
 14E - změnový list, příloha 2 
 


