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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 26/2020 konané dne 19.08.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta. 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12.08.2020 

2 Vyřazení majetku 

3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi  

4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Rybníka, obnova 
DPNNk, Parasková“ 

5 Úprava rodinného domu na ulici Brněnské č. p. 259  

8 Interiér kanceláří radnice Kuřim 

6 Výsledky hospodaření k 30.06.2020 

7 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020 

9 Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o. 

10 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12.08.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 337/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 12.08.2020. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
V souladu s Vnitřní směrnicí Městského úřadu Kuřim č. S1/2020/TAJ připravil OMP návrh na vyřazení 
majetku. Jedná se o majetek s hodnotou nad 20.000 Kč. Schvalováním vyřazování nepoužitelného, 
nevyužitelného nebo zastaralého majetku v hodnotě do 20.000 Kč byl usnesením RM 2/2020 ze dne 
15.01.2020 pověřen tajemník MěÚ Kuřim, Ing. Karel Torn, CSc. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol středisko 1-IT 

B - vyřazovací protokol středisko 16 
C - středisko1 IT - přílohy 
D - středisko 16 přílohy 

 
Přijaté usnesení: 338/2020 - RM s c h v a l u j e vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků 
pod místními komunikacemi  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim vyhlásilo výběrové řízení na výkup pozemků pod místními komunikacemi. Podle usn. ZM 
č. 1040/2020 ze dne 16.06.2020 můžou vlastníci pozemků podat nabídky do 20.08.2020 do 
11:30 hodin: 
 
1040/2020 
Zastupitelstvo města vyhlašuje v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi 
s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ výběrové řízení na výkup pozemků pod místními 
komunikacemi za podmínek:  
a) termín konání výběrového řízení 20.08.2020 
b) objem finančních prostředků 250.000 Kč 
c) maximální cena za m2 pozemku 350 Kč 
d) způsob podání nabídky: nabídky se podávají v celých korunách s označením „Výkup pozemků pod 
komunikacemi“, přijímají se na předepsaných formulářích v zalepené obálce na odboru 
majetkoprávním MěÚ v Kuřimi, Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IV. NP dv. č. 413 do čtvrtku 
20. srpna 2020 do 11:30 hodin. 
 
V souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními 
komunikacemi“ musí Rada města Kuřimi jmenovat komisi pro otevírání obálek. 
 
Návrh členů komise pro otevírání obálek: Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta, Mgr. Jana Viktorinová 
- vedoucí OMP, Ing. Vladimíra Fidrmucová - referentka OMP. 
 
Náhradníci: Ing. František Macek - vedoucí OSŽP, Bc. Radek Jízdný – referent KÚ, Alena Janoušková 
-referentka OMP. 
 
Přijaté usnesení: 339/2020 - RM j m e n u j e v souladu s „Pravidly pro majetkoprávní vypořádání 

města Kuřimi s vlastníky pozemků pod místními komunikacemi“ komisi pro 
otevírání obálek výběrového řízení vyhlášeného usnesením ZM č. 1040/2020 ze 
dne 16.06.2020 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
U Rybníka, obnova DPNNk, Parasková“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a. s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti s obnovou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, U Rybníka, obnova DPNNk, Parasková“. 
Jedná se o obnovu distribuční soustavy na ul. U Rybníka. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to 
parc. č. 813 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 813 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 340/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti E.ON 
Distribuce, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. Gerstnera 2151/6, 
IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části 
pozemku parc. č. 813 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření 
Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. Úprava rodinného domu na ulici Brněnské č. p. 259 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost zaslanou panem Ing. arch. Petrem Němcem na úpravu 
rodinného domu na ulici Brněnské č. p. 259 v Kuřimi. Investor má zájem rodinný dům dle předložené 
projektové dokumentace rekonstruovat, vizte příloha A. 

Dále má zájem o odkup pozemku o velikosti 9,75 m
2

 na par. č. 1039, kdy na rozloze 3,30 m
2

 je již 
historicky vybudován přístup do domu, vizte příloha B. 

Poslední žádost je na odprodej pozemku o velikosti 6,45 m
2

 na parc. č. 1039, kdy na rozloze 6,45 m
2
 

se nyní nachází přístupový chodník k domu. Odkupem by investor získal chybějící prostor pro 
zarovnání štítu domu a tím i rozšíření domu. 
V těsné blízkosti domu vede stará doposud neevidovaná kanalizace, pravděpodobně profilu 400 mm. 
Pokud by mělo dojít k odprodeji požadovaných pozemků je nutno tuto kanalizaci přeložit. Přeložka 
musí být podmínkou odprodeje. Původní přístavba na městském pozemku přeložku kanalizace 
nepotřebuje. 
 
Přílohy: A - situace RD 

B - situace odkup 
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Diskuse: 
S. Bartoš - prostor mezi domy se značně zúží. 
P. Ondrášek - pokud investor souhlasí s přeložkou, potom s tím nemá problém. 
D. Sukalovský - zúžení prostoru se mu nelíbí. 
 
Přijaté usnesení: 341/2020 - RM s o u h l a s í s rekonstrukcí rodinného domu č. p. 259 na ulici 

Brněnské s podmínkou povinnosti žadatele přeložit městskou kanalizaci 
procházející podél domu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk)   Zdržel se: 1 (D. Sukalovský) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

8. Interiér kanceláří radnice Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Interiér kanceláří radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-007 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Dne 27.05.2020 schválila Rada města Kuřimi usnesením č. 235/2020 odlišný postup ve smyslu 
ustanovení čl. 9 směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci „Interiér 
kanceláří č. 218, 402 radnice Kuřim“ a schválila uzavření smluvního vztahu se společností 
Fersto, s. r. o., K  esu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 689.144 Kč vč. DPH ve věci dodávky 
a montáže interiéru pro radnici města Kuřim. 
 
V tomto usnesení došlo bohužel ke špatnému názvu zakázky. Dodávka a montáž interiéru byla 
naplánována do místností č. 102A, 102B, 103, 118, 314, 410. Z tohoto důvodu OI žádá o zrušení 
usnesení a přijetí nového usnesení. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou uneseních současně. 
Žádá odbor investiční, aby byly všechny interiéry kanceláří radnice vybaveny jednotným barevným 
stylem. Buď bude nábytek v bílé barvě, která může být doplněná barvami města (žlutá, zelená, modrá, 
červená), nebo bude použita barva v odstínu třešně. 
 
Přijaté usnesení: 342/2020 - RM r u š í usnesení č. 235/2020 ze dne 27.05.2020 z důvodu 

špatného názvu zakázky. 
 
Přijaté usnesení: 343/2020 - RM s c h v a l u j e odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 9 

směrnice S5/2019/RM Zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na akci 
„Interiér kanceláří radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se 
společností Fersto, s. r. o., K Lesu 1, 635 00 Brno, IČ 26885590 za cenu 
689.144 Kč vč. DPH ve věci dodávky a montáže interiéru. 

Hlasováno současně o obou návrzích 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Výsledky hospodaření k 30.06.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města ke dni 30.06.2020. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30.06.2020 činily 149.701.892,67 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 166.194.596,79 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
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- 16.492.704,12 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. pololetí roku 2020 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s výdaji 
převyšujícími příjmy, což je rozpočtem plánováno. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 53,36 %. Daňové příjmy, s ohledem na situaci související 
s onemocněním COVID 19, se neplní ve srovnání s rokem 2019 dobře , výběr je k 30.06. nižší 
o 8,6 mil. Kč, k datu 31.07. dokonce o 10,7 mil. Kč. Tento propad bude ovšem do konce měsíce srpna 
dokryt státním příspěvkem, pro Kuřim ve výši 13,7 mil. Kč. Do konce roku je počítáno i s dalším 
propadem daňových příjmů, tento propad již byl ošetřen v rozpočtu na posledním zasedání ZM. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 45,22 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 40,62 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...). Provozní výdaje jsou čerpány 
z 49,80 %. Vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - vyhodnocení 2Q  
 
Přijaté usnesení: 344/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í a předkládá ZM výsledky hospodaření 

města Kuřimi k 30.06.2020 s deficitem hospodaření ve výši 16.492.704,12 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

7. Nařízení města Kuřimi č. 4/2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích umožňuje městům vymezit svým nařízením úseky 
silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje 
sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Město může také stanovit v nařízení rozsah, 
způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků 
silnic. 
 
Město Kuřim mělo poslední vydané Nařízení města Kuřimi č. 2/2020, kterým se vymezují úseky 
místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků a místních komunikací. Nařízení bylo vydané usnesením 
Rady města Kuřimi č. 167/2020 dne 22.04.2020. Krajský úřad Jihomoravského kraje k tomuto nařízení 
zaslalo dne 10.06.2020 své připomínky a výzvou ke zjednání nápravy. Následně město Kuřim vydalo 
zrušovací Nařízení města Kuřimi č. 3/2020, kterým se zrušilo Nařízení města Kuřimi č. 2/2020. 
 
Nyní je RM předkládáno nové Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují úseky místních 
komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost 
a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty 
odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, ve 
kterém již jsou zapracované připomínky Krajského úřadu Jihomoravského kraje. Účinnost nového 
nařízení nabývá patnáctým dnem po dni jeho vyhlášení. V souladu s ustanovením § 61 odst. 3 zákona 
o obcích město Kuřim zaslalo dne 29.07.2020 na Krajský úřad Jihomoravského kraje žádost 
o metodickou a odbornou pomoc ve věci tohoto nařízení a následně Krajský úřad zaslal dne 
05.08.2020 sdělení, že tento návrh nařízení již shledal v souladu se zákonem. 
 
Přílohy: A - nařízení města Kuřimi 2020 4 
 
Přijaté usnesení: 345/2020 - RM v y d á v á Nařízení města Kuřimi č. 4/2020, kterým se vymezují 

úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní 
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význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, 
a kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti 
chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic, s účinností patnáctým 
dnem po dni jeho vyhlášení. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

9. Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
V pátek 05.03.2021 se bude v kulturním domě v Kuřimi konat ples města. K tanci a poslechu bude 
hrát kapela THE PEOPLE music, s. r. o. V příloze předkládáme smlouvu a žádáme radu města 
o schválení. Cena vč. dopravy činí xxxxxx Kč s DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva  
 
Přijaté usnesení: 346/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy se společností THE PEOPLE 

music, s. r. o., Lidická 700/19, 602 00 Brno, IČ 07430434 na hudební vystoupení 
na plese města Kuřimi dne 05.03.2021. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

10. Různé 
 
D. Sukalovský - zastupitelstvo města se bude konat v úterý 08.09.2020. V případě potřeby bude po 
tomto termínu svoláno mimořádné zasedání. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:56 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 20.08.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 



 
 
 

7 

Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12.08.2020 
 1A - plnění usnesení 
2 Vyřazení majetku 
 2A - vyřazovací protokol středisko 1 
 2B - vyřazovací protokol středisko 16 
 2C - vyřazovací protokol středisko 1 IT 
 2D - vyřazovací protokol středisko 16 
3 Jmenování komise pro otevírání obálek – výběrové řízení na výkup pozemků pod 
 místními komunikacemi 
4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, U Rybníka, obnova 
 DPNNk, Parasková“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - návrh smlouvy 
5 Úprava rodinného domu na ulici Brněnské č. p. 259  
 5A - situace 
 5B – odkup situace 
6 Výsledky hospodaření k 30.06.2020 
 6A - vyhodnocení 2Q 
7 Nařízení města Kuřimi č. 4/2020 
 7A - Nařízení města Kuřimi 2020 4 Místní komunikace a chodníky 
8 Interiér kanceláří radnice Kuřim 
9 Smlouva o hudebním vystoupení - THE PEOPLE music, s. r. o. 
 9A - smlouva 


