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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 30/2020 konané dne 30.09.2020 
 
Přítomni: 
Ing. Petr Ondrášek - 1. místostarosta města 
Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc. - členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, Ing. Milan Vlk. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
První místostarosta zahájil zasedání RM v 13:49 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.09.2020 

2 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1123/7 – nájemní smlouva 

3 Jana Padalíková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 

4 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NN, Garáže, 
Zahrady, Střelnice“ 

5 Jovo Antonić, Brno - záměr na pronájem části pozemku v majetku města - Zadní Mezihoří 

6 Ing. Jana Tomanová, Kuřim - záměr na pronájem částí pozemků v majetku města jako 
zahrada u RD 

7 Dodatek k Dohodě č. 2018/B/0025 pro soubor rodinných domů k autosalonu a autoservisu 
Ford Rašino 

8 Schválení dodatku č. 86 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a.s. 

9 „Prodloužení technické infrastruktury Červenáčkova“ - převod prodloužení splaškové 
kanalizace a vodovodního řadu 

10 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku  

11 Vypracování PD – radary pro měření úsekové a okamžité rychlosti vozidel silnice R43 oblast 
Podlesí 

12 Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa - pořízení projektové dokumentace 

13 Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřim 

14 Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železnic, státní 
organizace 

15 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 

16 Žádost o souhlas s navýšením kapacity Základní školy DiviZna, z. ú., od školního roku 
2021/2022 
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17 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a. s. 

18 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 

19 Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro stavbu „Měření okamžité rychlosti město 
Kuřim, ul. Zámecká“ 

20 Rozpočtové opatření č. 9 

21 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno 
– venkov, příspěvkové organizace 

22 Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky - PD 

23 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim - Dodatek č. 1 

24 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor Wellness 

25 Zápis z osmého jednání Komise školské ze dne 21.09.2020 

26 Různé 

 
 
Na jednání přítomna Mgr. Jana Viktorinová - vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.09.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 286/2020 ze dne 08.07.2020 
Důvodová zpráva: 
s kupujícím – Vězeňskou službou České republiky – se  stále dořešují majetkové detaily kanalizace. 
Kupní smlouva stále není podepsána. 
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 31.03.2021. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 366/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 23.09.2020 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 286/2020 do 31.03.2021. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

2. Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1123/7 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 02.09.2020 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 41 – skupina s 9, 8 a 7 body) na obsazení 
bytové jednotky č. 1123/7, 2+1, umístěné 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. 
K výběrovému řízení byli pozváni tito uchazeči – paní Schneiderwindová Petra, pan Sádlík Josef, paní 
Láníková Zdeňka, paní Jurková Ingrid, pan Hrabovský Tomáš, paní Jelínková Lenka, paní Mikulicová 
Zuzana, paní Vašková Petra, paní Faltýnková Jana a paní Kučerková Daniela. K výběrovému řízení 
se dostavili všichni pozvaní kromě paní Mikulicové a paní Faltýnkové. K dohodě zúčastněných 
nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní Ingrid Jurková s nabídnutou 
částkou ve výši xxxxxx Kč, která byla složena na pokladně města dne 07.09.2020. Všichni účastníci 
výběrového řízení předložili potvrzení o bezdlužnosti. 
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Přijaté usnesení: 367/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy s paní Ingrid Jurkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 1123/7 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 dobu určitou jednoho roku za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy 

na služby. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

3. Jana Padalíková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Anna Peňásová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a její dcera Jana Padalíková, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 818/5 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, 
819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Společní nájemci mají nájemní smlouvu uzavřenou do 30.11.2020. 
Dne 11.09.2020 požádala paní Anna Peňásová o změnu nájemní smlouvy. Paní Peňásová se z bytu 
koncem srpna 2020 odstěhovala a žádá, aby byla nájemní smlouva uzavřenou pouze s její dcerou, 
paní Padalíkovou. 
 
OMP nemá námitek a souhlasí, aby byl uzavřen Dodatek č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 27.11.2019. 
Dodatkem č. 1 dojde pouze ke změně nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 368/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě ze dne 

27.11.2019, jejímž předmětem je nájem bytu č. 818/5 umístěného ve 
III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817, v ul. Legionářská a č. p. 
818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Dodatkem č. 1 dojde ke změně nájemce - nájemcem bude 
paní Jana Padalíková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, 
NN, Garáže, Zahrady, Střelnice“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PK Elektro, 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 se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, VNk, TS, NN, Garáže, Zahrady, Střelnice“. 
Jedná se o rozšíření distribuční sítě v  ul. Pod Vinohrady, směrem ke Střelnici. Délka nového 
kabelového vedení v pozemcích města činí cca 480 bm. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to 
parc. č. 2612/1, 2613, 3456/2, 3458 a 3476/1 vše v k. ú. Kuřim – vizte př. A, B. Z tohoto důvodu je 
potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Náhrada za zřízení věcného břemene bývá vyčíslena v souladu s dohodou uzavřenou se společností 
E.ON Distribuce, a. s., - za každých započatých 200 bm vedení - náhrada ve výši 10.000 Kč. 
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Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2612/1, 2613, 3456/2, 3458 a 3476/1 vše 
v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 30.000 Kč bez 
DPH. 
 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 369/2020 - 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, 
PSČ 370 01, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle 
přílohy k částem pozemků parc. č. 2612/1, 2613, 3456/2, 3458 a 3476/1 vše 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 30.000 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: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

5. Jovo Antonić, Brno - záměr na pronájem části pozemku v majetku města - 
Zadní Mezihoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
V souvislosti s místním šetřením na pozemcích města v rámci stavby trafostanice na parc. č. 3431/19 
v k. ú. Kuřim v lokalitě Zadní Mezihoří bylo zjištěno, že část pozemku v majetku města: parc. 
č. 3473/10 v k. ú. Kuřim je zaplocena, uzavřena bránou a užívána panem Jovo Antonićem, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx, Bohunice, Brno, majitelem sousedního pozemku parc. č. 3473/1 bez právního 
důvodu, je zatravněna a udržována. Pan Antonić byl telefonicky kontaktován, aby se dostavil 
k projednání záležitosti a následně byl sepsán úřední zápis s žádostí o pronájem výše uvedené části 
pozemku o výměře cca 53 m

2.
 

 
OMP navrhuje zveřejnit záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3473/10 o výměře 53 m

2
 v k. ú. 

Kuřim (příloha A) ve prospěch pana Jovo Antoniće. 
 
Pro stanovení výše nájemného OMP vycházel z ceníku nájmu pozemků využívaných jako „zahrada 
u domu“ schváleného RM dne 12.02.2020, usn. č. 34/20. V tomto případě je pozemek posuzován jako 
pozemek u RD určený k obhospodařování do 100 m

2
 a je oplocen. V tomto případě činí nájemné 

5 Kč/ m
2
/rok, roční nájemné by tedy činilo 265 Kč s roční valorizací 

 
Přílohy: A - výměra části pozemku k pronájmu 

B - fotodokumentace 
 
Přijaté usnesení: 370/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. 

č. 3473/10 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m
2
 panu Jovo Antonićovi, bytem xxxxxxxxxx 

xxxxxxxx, Bohunice, Brno od 01.11.2020 za cenu ve výši 265 Kč (5 Kč/m
2
/rok) 

s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
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6. Ing. Jana Tomanová, Kuřim - záměr na pronájem částí pozemků v majetku 
města jako zahrada u RD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
V souvislosti s místním šetřením na pozemcích města v rámci stavby trafostanice na parc. č. 1132/2 
v k. ú. Kuřim poblíž křižovatky na ulici Malá Česká bylo zjištěno, že části pozemků města parc. 
č. 1138/1 a 519/1 oba v k. ú. Kuřim jsou užívány paní Ing. Janou Tomanovou, bytem xxxxxxxxxxx 
xxxxxxx, Kuřim, majitelkou sousedního pozemku a RD č. p. 1230/2. Bez právního důvodu zde má 
uskladněno dřevo a jiný materiál, postavenu trampolínu, pozemky udržuje, seká trávu, oplocení tvoří 
pouze živý plot nikoliv trvalá stavba. Paní Tomanová byla oslovena s návrhem na uzavření NS 
s městem na pronájem částí výše uvedených pozemků o celkové výměře cca 300 m

2
, s tímto 

návrhem souhlasila a 24.08.2020 poslala žádost o pronájem. 
 
OMP navrhuje zveřejnit záměr na pronájem částí pozemků parc. č. 1138/1 o výměře 210 m

2
 a parc. 

č. 519/1 o výměře 90 m
2
, celková výměra pronajímaných pozemků bude činit cca 300 m

2
 (př. A) ve 

prospěch Ing. Jany Tomanové. 
 
Pro stanovení výše nájemného OMP vycházel z ceníku nájmu pozemků využívaných jako „zahrada 
u domu“ schváleného RM dne 12.02.2020, usn. č. 34/20. Celková cena za pronájem je tvořena dvěma 
složkami - 50 m

2
 je počítáno jako pozemek u RD určený k uskladnění různých věcí (v tomto případě 

trampolína, dřevo a jiné) za cenu 25 Kč/m
2
/rok = 1250 Kč a dalších 250 m

2
 jako pozemek u RD, který 

nájemce udržuje, ale není oplocen za cenu 1,5 Kč/m
2
/rok = 375 Kč, roční nájemné by tedy činilo 

1.250 Kč + 375 Kč = 1.625 Kč s roční valorizací. 
 
Přílohy: A - výměra částí pozemků 
 
Přijaté usnesení: 371/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 1138/1 

v k. ú. Kuřim o výměře 210 m
2
 a části pozemku parc. č. 519/1 v k. ú. Kuřim 

o výměře 90 m
2
 paní Ing. Janě Tomanové, bytem xxxxxxxxxxxxx, Kuřim, 

od 01.11.2020 za cenu ve výši 1.625 Kč (25 Kč/m
2
/rok + 1,50 Kč/m

2
/rok) s roční 

valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
Z jednání odešla v 14:08 hod Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 
 

7. Dodatek k Dohodě č. 2018/B/0025 pro soubor rodinných domů k autosalonu 
a autoservisu Ford Rašino 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V roce 2018, dne 11.04.2018, č. usn. 183/2018 schválila RM „Dohodu o úpravě vzájemných práv 
a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu“ na základě 
zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu dle § 8 odst. 3, upravenou 
písemnou formou s majiteli vodovodního řadu, aby bylo zajištěno kvalitní a plynulé provozování 
a vodovodu. 
Dohoda byla podmínkou ke kolaudačnímu souhlasu podle stavebního zákona. Během let došlo ke 
změně vlastnických vztahů k jednotlivým nemovitostem (rodinným domům, inženýrským sítím) a ke 
změně jednatele. Zástupcem jednatele ve věcech technických napojeného vlastníka se stává pan Číž, 
podrobně uvedený jako jeden ze zástupců smluvní strany napojeného vlastníka. Vzhledem k tomu, že 
došlo ke změně vlastníků nemovitostí napojených na vodovod DN 80 LT, vznikla potřeba aktualizovat 
i smluvní strany (vizte příloha A - návrh dodatku). 
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Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 372/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 „Dohody o úpravě 

vzájemných práv a povinností vlastníků provozně souvisejících vodovodů, 
uzavřené dle § 8 odst. 3 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích 
pro veřejnou potřebu“ č. 2018/B/0025 mezi městem Kuřim a jednotlivými majiteli 
vodovodního řadu DN 80 LT, jehož předmětem je změna zástupce napojeného 
vlastníka ve věcech technických a změna zástupců smluvní strany napojeného 
vlastníka dle dodatku č. 1. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

8. Schválení dodatku č. 86 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a. s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 86 Nájemní a provozní 
smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu uzavřenou s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a. s., schválenou usnesením Zastupitelstva města Kuřimi dne 16.04.2002 
(č. 1041/2002), dále jen „Dodatek“. 
 
Tímto Dodatkem město Kuřim pronajímá na dobu neurčitou majetek vybudovaný v rámci realizace 
akce „Soubor rodinných domů autosalonu a autoservisu Ford Rašino“, a to část vodovodního řadu, 
DN 80 LT, délky 6,95 m, umístěného v parc. č. 2654/3, 2648/1 a 2649/21, kolaudační souhlas: 
MK/4908/19/OSŽP ze dne 04.04.2019. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 
 
Přijaté usnesení: 373/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 86 Nájemní a provozní 

smlouvy o provozování vodovodů a kanalizací se společností Brněnské vodárny 
a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, 
IČ 26347275, kterým město Kuřim pronajímá část vodovodního řadu DN 80 LT, 
délky 6,95 m, v parc. č. 2654/3, 2648/1 a 2649/21. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

9. „Prodloužení technické infrastruktury Červenáčkova“ - převod prodloužení 
splaškové kanalizace a vodovodního řadu 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Dne 13.06.2018, č. usn. 294/2018 schválila RM uzavření dohody o součinnosti při výstavbě technické 
infrastruktury v ulici Červenáčkova mezi městem Kuřim a stavebníky manžely Ing. Markem Bouškou 
a Ing. Lenkou Bouškovou, trvalým bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim a Ing. Lenkou 
Droběnovou, trvalým bydlištěm Drásov xxx a dále RM souhlasila s vydáním územního rozhodnutí. 
Výše uvedení stavebníci vybudovali na pozemcích v prodloužení ulice Červenáčkova v rámci akce 
s názvem „Prodloužení technické infrastruktury Červenáčkova“ technickou infrastrukturu potřebnou 
pro výstavbu rodinných domů. Příprava proběhla současně s dalšími stavebníky, kteří hodlají 
prodloužit ulici Tleskačovu. Předmětem převodu uzavřené dohody č. 2018/O/0032 je i prodloužení 
splaškové kanalizace a vodovodního řadu.  
 
Podrobný popis: 
a) stavba prodloužení vodovodního řadu budovaného v souvislosti s výstavbou rodinných domů v ulici 
Červenáčkova, mat. DN 80 tvárná litina, v délce 69,5m, umístěného v komunikaci, parc. č. 2642/698, 
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4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, k. ú. Kuřim (dále jen „vodovod“) a  
b) stavba prodloužení splaškové kanalizace budované v souvislosti s výstavbou rodinných domů 
v ulici Červenáčkova, mat. DN 300 KAM, v délce 64,7m, umístěnou v komunikaci, parc. č. 2642/698, 
4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, k. ú. Kuřim (dále jen „kanalizace“)  
 
k nimž byl vydán kolaudační souhlas odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi č. j.: 
MK/15671/20/OSŽP dne 10.09.2020. 
 
Propojení ulice Červenáčkova s ulicí Tleskačovou, stavba komunikace včetně zasakovacího objektu, 
zrušení horské vpusti a stavba veřejného osvětlení nejsou předmětem tohoto příspěvku. Vzhledem ke 
skutečnosti, že komunikace není dokončena, zavázal se stavebník zabezpečit veškeré kanalizační, 
vodovodní poklopy, vodovodní armatury proti poškození do doby dokončení komunikace a odstranit 
drobné vady a nedodělky na vodovodu a kanalizaci do 30.12.2020. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 374/2020 - RM s c h v a l u j e odkup prodloužení vodovodního řadu, mat. DN 80 

tvárná litina, délky 69,5 m a prodloužení splaškové kanalizace, mat. DN 300 KAM, 
délky 64,7 m, umístěných v komunikaci, na parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 
4521 a 4522/58, budovaných v souvislosti s výstavbou rodinných domů v ulici 
Červenáčkova a dále schvaluje uzavření kupní smlouvy s Ing. Lenkou 
Droběnovou, narozenou dne xxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
Ing. Markem Bouškou, narozeným dne xxxxxxxxx a Ing. Lenkou Bouškovou, 
narozenou dne xxxxxxxxxxx, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim 
a vedlejším účastníkem společností VS Build, s. r. o., se sídlem Družstevní 369, 
664 43 Želešice, IČ 28312015 za cenu ve výši 100 Kč vč. DPH za každý stavební 
objekt. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

10. Oznámení o záměru využití nemovitého majetku 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Oznámení o záměru využití nemovitého majetku na 
základě § 39 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích. Ve smyslu nového občanského zákoníku a zákona 
o obcích přistupuje město Kuřim k vodovodům a kanalizacím jako k nemovité věci. 
U těchto nemovitých věcí je třeba nejprve zveřejnit záměr nájmu. Obec má povinnost zveřejnit záměr 
po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném orgánu obce vyvěšením na úřední desce 
obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci vyjádřit a předložit své nabídky. 
Pro převzetí do majetku města Kuřimi a následně do provozu byla ve spolupráci se zástupci 
společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. vybudována v souvislosti s výstavbou rodinných 
domů v ulici Červenáčkova: 
 
a) stavba prodloužení vodovodního řadu, mat. DN 80 tvárná litina, v délce 69,5 m, umístěného 
v komunikaci, parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, k. ú. Kuřim a 
 
b) stavba prodloužení splaškové kanalizace, mat. DN 300 KAM, v délce 64,7 m, umístěnou 
v komunikaci, parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, k. ú. Kuřim 
 
v rámci akce s názvem „Prodloužení technické infrastruktury Červenáčkova“, k nimž byl vydán 
kolaudační souhlas odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi č. j.: MK/15671/20/OSŽP dne 
10.09.2020. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 
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Přijaté usnesení: 375/2020 - RM s c h v a l u j e vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 

stavbu prodloužení vodovodního řadu DN 80 LT, délky 69,5 m, umístěnou na 
parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 4521, 4522/58 a stavbu prodloužení 
splaškové kanalizace DN 300 KAM, v délce 64,7 m, umístěnou v komunikaci na 
parc. č. 2642/698, 4975, 2642/707, 4521 a 4522/58, společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

11. Vypracování PD – radary pro měření úsekové a okamžité rychlosti vozidel 
silnice R43 oblast Podlesí 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Vypracování PD měření úsekové rychlosti vozidel na silnici 
R43   oblast Podlesí“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2020-009 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
V souvislosti se zřízením městské policie v Kuřimi se vedení města zabývá problematikou bezpečné 
jízdy Kuřimí a odsouhlasilo další lokalitu pro realizaci radarů pro měření rychlosti vozidel v Kuřimi. 
Jedná se o lokalitu Podlesí na silnici R43. Zde se uvažuje s pořízením oboustranného měření úsekové 
rychlosti (dále jen MÚR), včetně okamžité rychlosti (dále jen MOR). Z důvodů právě probíhající 
bezvadné spolupráce při realizaci MÚR a MOR v katastru Kuřim byla oslovena společnost AŽD Praha, 
s. r. o., která předložila cenovou nabídku na projekt pro provádění stavby za cenu 120.500 Kč bez 
DPH (tj. 145.805 Kč vč. DPH). 
 
OI navrhuje Radě města Kuřimi, v souladu s interní směrnicí S5/2019/RM Zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, článku 9 Odlišné postupy, odstavce 2, přímo schválit zpracovatele PD MÚR 
vč. MOR a inženýringu společnost AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 
106 00, Praha 10, IČ 48029483. 
 
Akce bude financována z ORG 1420 000 000. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 376/2020 - 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 zakázku 
„Vypracování PD měření úsekové, vč. okamžité, rychlosti vozidel na silnici R43 
oblast Podlesí“ a schvaluje uzavření objednávky na vypracování PD MÚR 
vč. MOR a inženýringu se společností AŽD Praha, s. r. o., se sídlem Žirovnická 
3146/2, Záběhlice, 106 00, Praha 10, IČ 48029483, v celkové hodnotě 
145.805 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
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12. Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa - pořízení projektové 
dokumentace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa, pořízení 
 projektové dokumentace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2019-011 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Uvedená zakázka souvisí s přípravou projektové dokumentace na rekonstrukci mostu přes Kuřimku 
na ul. Blanenská - Prefa a plánovaným přemístěním stávajících zastávek BUS na ul. Blanenská 
z důvodu výstavby I/43 Mimoúrovňová křižovatka Kuřim - východ na silnici I/43 Brno - Svitavy. 
 
Společnost APC SILNICE, s. r. o., nám připravila několik variant umístění nových zastávek a zároveň 
zajistila konzultace se zástupcem Police ČR tak, aby bylo možné se rozhodnout, kterou variantu 
zadáme ke zpracování do stupně pro územní řízení a stavební povolení. 
 
Zakázka na vypracování projektové dokumentace zahrnuje zejména 
Projekt pro společné územní a stavební řízení   115.000 Kč 
Projekt pro provádění stavby     70.000 Kč 
V této fázi přípravy zadáme vypracování projektu pro společné územní a stavební řízení. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná o veřejnou zakázku na služby, jejímž předmětem je plnění týkající se 
duševního vlastnictví, navrhujeme uzavřít smluvní vtah na projekční práce s kanceláří APC SILNICE, 
s. r. o., na odlišný postup dle Interní směrnice S5/2019/RM o zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu. Nabízená cena za projekční práce je v místě a čase obvyklá. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - bude hlasováno o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 377/2020 - RM s c h v a l u j e vyčlenění částky 140.000 Kč z ORG 1008 Studie 

a projekty na pořízení projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky 
Kuřim, ul. Blanenská - Prefa“. 

 
Přijaté usnesení: 378/2020 - RM s c h v a l u j e v souladu se směrnicí S5/2019/RM o zadávání 

veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup při výběru dodavatele 
projektové dokumentace na akci „Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - 
Prefa“ a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností APC SILNICE, 
s. r. o., se sídlem Jana Babáka 2733/11, Královo Pole, 612 00 Brno, 
IČ 60705981, za cenu 115.000 Kč bez DPH (tj. 139.150 Kč s DPH) ve věci 
vypracování projektové dokumentace. 

Hlasováno současně o obou návrzích 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

13. Podchod Kuřim - smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch města 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve 
 prospěch města Kuřim“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
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Smlouva o zřízení věcného břemene řeší umístění částí staveb a konstrukcí, které jsou v majetku 
města Kuřim a byly vybudovány na pozemku ve správě spol. Správa železnic, s. o.: 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“. 

Výstupní rampa se zastřešením, opěrná zeď a oplocení 

Elektrické kabelové vedení osvětlení výstupu z podchodu 
Součástí smlouvy je dohoda o umístění zařízení Správy železnic, s. o. (hlasový majáček vybudovaný 
v rámci výše uvedené stavby) na konstrukci zastřešení v majetku města Kuřim. 
 
„Rekonstrukce výpravní budovy žst. Kuřim - část bezbariérové řešení 2014“ 

Umístění části bezbariérové rampy na ul. Farského před výpravní budovou 

Ukotvení madla bezbariérové rampy do stěny výpravní budovy Správy železnic, s. o. 
 
Podrobně k jednotlivým stavbám níže v textu: 
„Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“.  
Dne 08.02.2012 byla na základě usnesení  RM č. 43/2012 ze dne 02.02.2012 mezi městem Kuřim 
a společností Správa železniční dopravní cesty, s. o., nově Správa železnic, s. o. (dále jen „SŽDC“) 
uzavřena Smlouva o právu provést stavbu č. 35046/2012 (MK č. 2012/B/0004). Tato smlouva řeší 
podmínky, za kterých SŽDC jako správce dotčeného pozemku povolí stavbu „Bezbariérové 
zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“. Jedná se o prodloužení 
podchodu do ul. Dr. Vališe. Jednou z podmínek této smlouvy (dle čl. V,  odst. 4) je vzájemné 
majetkové vypořádání mezi městem Kuřim a SŽDC do jednoho roku po skončení doby udržitelnosti 
(5 let) projektu dotace ROP JV č. CZ.1.11/1.2.00/23.01318, ze kterého je výše uvedené stavba z větší 
části financována. Doba udržitelnosti projektu skončila 28.02.2020 a je tedy třeba do 28.02.2021 
majetek vypořádat dle smlouvy, tj. uzavřít Darovací smlouvu na část majetku, jehož rozsah je ve 
smlouvě specifikován. 
 
V souladu s výše uvedeným rozhodlo dne 15.09.2020 Zastupitelstvo města Kuřim usnesením 
č. 1068/2020 o uzavření Darovací smlouvy, která převádí část výše uvedené stavby do majetku 
Správy železnic, s. o. 
 
Na zbylou část stavby, která zůstává v majetku města Kuřim a je vystavěna na pozemku ve správě 
Správy železnic, s. o., je třeba uzavřít Smlouvu o zřízení věcného břemene. 
 
„Rekonstrukce výpravní budovy žst. Kuřim - část bezbariérové řešení 2014“ 
Pro zajištění bezbariérovosti železniční stanice, což byla podmínka pro získání dotace na akci „ 
Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční stanice Kuřim ze severní části města“, byla 
městem Kuřim vybudována část stavby „Rekonstrukce výpravní budovy žst. Kuřim - část bezbariérové 
řešení 2014“, která z části leží na pozemku Správy železnic, s. o. Je tedy třeba uzavřít Smlouvu 
o zřízení věcného břemene umístění této části stavby. 
 
Věcná břemena budou zřízena na dobu neurčitou za jednorázovou úplatu v celkové výši 10.000 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - geometrický plán 
 
Přijaté usnesení: 379/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení služebností k částem pozemku 

parc. č. 1199 v k. ú. Kuřim, který vlastní povinný ze služebností - Česká republika 
s právem hospodaření pro Správu železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, 
Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, spočívající v umístění 
a provozování výstupní rampy se zastřešením, opěrné zdi a oplocení v rozsahu 
dle GP č. 3712-54/2019 a osvětlení východu z podchodu v rozsahu dle 
GP č. 3167-73/2014. Zřízení služebnosti k části pozemku parc. č. 1196 v k. ú. 
Kuřim, který vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika s právem 
hospodaření pro Správu železnic, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové 
Město, Dlážděná 1003/7, IČ 70994234, spočívající v umístění a provozování 
bezbariérové rampy v rozsahu dle GP č. 3713-87/2019 ve prospěch oprávněného 
ze služebností – města Kuřimi. Služebnosti budou zřízeny na dobu neurčitou za 
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celkovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH, náklady na jejich zřízení ponese 
oprávněný ze služebností.  

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

14. Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Správy 
železnic, státní organizace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve 
 prospěch Správy železnic, státní organizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:  - 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Smlouva o zřízení věcného břemene řeší umístění částí staveb a konstrukcí, které budou na základě 
rozhodnutí Zastupitelstva města Kuřim usnesením č. 1068/2020 o uzavření Darovací smlouvy, 
v majetku Správy železnic, státní organizace a jsou umístěny na pozemku v majetku města Kuřim. 
 
Jedná se o stavební objekt SO 02-27-01 Přeložka kanalizace (SŽDC). Samotná přeložka byla 
vyvolána záměrem města Kuřim na vybudování stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu 
železniční stanice Kuřim ze severní části města“, kde v místě stávající trasy kanalizace SŽDC bylo 
třeba vybudovat výstup z prodloužení podchodu do ul. Dr. Vališe. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou a bezplatně. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - geometrický plán 
 
Přijaté usnesení: 380/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. 2019/B/0047 ve prospěch společnosti Správa železnic, státní organizace, se 
sídlem Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha, IČ 70994234, na umístění 
a provozování části stavby „Bezbariérové zpřístupnění podchodu železniční 
stanice Kuřim ze severní části města“, objektu SO 02-27-01 Přeložka kanalizace, 
do pozemku ve vlastnictví města Kuřim parc. č. 1201 v k. ú. Kuřim v rozsahu dle 
GP č. 3161-72/2014. Břemeno bude zřízeno bezplatně na dobu neurčitou. 
Náklady na zřízení věcného břemene uhradí investor – město Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

15. Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Štěpánková) 
 
Koordinační skupina pro komunitní plánování sociálních služeb v Kuřimi na svých pracovních 
schůzkách projednala a navrhla 6. komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit správního 
obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2021 – 2023. 
 
Na tvorbě plánu tato skupina pracovala v průběhu roku 2019 a 2020, kdy se pravidelně scházela 
a zapracovávala jednotlivé připomínky. Byly zpracovány analýzy poskytovaných sociálních služeb 
i analýzy potřeb jejich uživatelů. Výsledkem je návrh 6. komunitního plánu sociálních služeb 
a souvisejících aktivit, který se předkládá ke schválení (z důvodu rozsáhlosti plánu, příloha zaslána jen 
elektronicky). 
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Koordinací celého procesu komunitního plánování byly pověřeny Bc. Taťána Sojková, vedoucí odboru 
sociálních věcí a prevence, MěÚ Kuřim, a Mgr. Aneta Štěpánková, koordinátorka komunitního 
plánování sociálních služeb, MěÚ Kuřim, aby v daném procesu zastupovaly město Kuřim. 
 
Přílohy: A - plán 2021-2023 
 
Přijaté usnesení: 381/2020 - RM d o p o r u č u j e ZM schválit 6. komunitní plán sociálních služeb 

a souvisejících aktivit správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro 
období 2021 – 2023. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

16. Žádost o souhlas s navýšením kapacity Základní školy DiviZna, z. ú., 
od školního roku 2021/2022 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Základní školy DiviZna, z. ú., se sídlem Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim, IČ 07488866, 
MUDr. Zuzana Poláčková, požádala Radu města Kuřimi o vyjádření k podání žádosti o zápis změny 
v údajích školy v Rejstříku škol a školských zařízení (dále jenom „rejstřík“). Jedná se o stanovisko 
k navýšení kapacity školy z 52 na 90 žáků (vizte příloha A). 
 
Základní škola DiviZna, z. ú., je soukromou základní školou waldorfského typu, která vznikla 
k 01.09.2019 v Kuřimi. Škola byla MŠMT ČR zařazena do rejstříku jako úplná devítiletá základní 
škola, ale v současné době vyučuje pouze žáky 1. stupně (1. – 5. ročník), a to formou málotřídní školy 
(žáci více ročníků jsou sloučeni do dvou tříd). Od dalšího školního roku škola počítá s navýšením 
počtu žáků a rozšířením výuky i na 2. stupeň. Celková povolená kapacita školy 52 žáků již nebude 
stačit, proto je třeba požádat o její navýšení. 
 
I když se jedná o soukromou základní školu, kterou nezřizuje město Kuřim, musí škola dle § 147 odst. 
1 písm. p) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění, požádat o stanovisko města, na jehož území působí, 
protože město Kuřim zřizuje dvě úplné základní školy s celkovou kapacitou 1.385 žáků 
(ZŠ Jungmannova – 710, ZŠ Tyršova – 675) a má právo posoudit, jestli navýšení kapacity soukromé 
základní školy je žádoucí. 
 
Základní škola DiviZna nabízí žákům i jejich zákonným zástupcům jiné formy a metody výuky, které 
rozšiřují nabídku základního vzdělávání v našem městě, proto doporučuji žádosti vyhovět. 
 
Žádost byla projednána v pondělí 21.09.2020 Komisí školskou, která doporučuje radě města vyjádřit 
s navýšením kapacity souhlas. 
 
Přílohy: A -  žádost  
 
Přijaté usnesení: 382/2020 - RM s o u h l a s í s navýšením kapacity Základní školy DiviZna, z. ú., 

se sídlem Havlíčkova 508/33, 664 34 Kuřim, IČ 07488866, z 52 na 90 žáků od 
školního roku 2021/2022 dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

17. Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a. s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o vzájemné propagaci mezi městem Kuřim 
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a společností KOMETA GROUP, a. s., se sídlem Křídlovická 34, 603 00 Brno, IČ 26296195. 
Předmětem smlouvy je zajištění vzájemné propagace a reklamy obou smluvních stran v rámci 
projektu „Jižní Morava - Království Komety“ za podmínek uvedených ve smlouvě. 
Vzhledem k měnícím se hygienickým opatřením v souvislosti s Covidem-19 bude plnění smlouvy ze 
strany Komety Group závislé na aktuálních rozhodnutích vlády ČR. 
 
Přijaté usnesení: 383/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o vzájemné propagaci mezi 

městem Kuřim a společností KOMETA GROUP, a. s., se sídlem Křídlovická 
911/34, 603 00 Brno, IČ 26296195 na dobu určitou od 01.10.2020 do 30.09.2021. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

18. Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V Domě s pečovatelskou službou se uvolnil byt zvláštního určení 1+KK. Žádosti žadatelů o přidělení 
bytu zvláštního určení v DPS, Zahradní 1275/10, Kuřim byly projednány v pracovní skupině pro 
přidělování bytů zvláštního určení dne 23.09.2020. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis pracovní skupiny  

B - zápis ze šetření 
C - evidence žadatelů 

 
Přijaté usnesení: 384/2020 - RM s c h v a l u j e na základě návrhu pracovní skupiny pro 

přidělování bytů zvláštního určení přidělení bytu zvláštního určení xxx v DPS, 
Zahradní 1275/10, Kuřim od 01.10.2020 dle zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

19. Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro stavbu „Měření okamžité 
rychlosti město Kuřim, ul. Zámecká“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Statutární město Brno, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, IČ 44992785, zaslalo městu Kuřim 
k podpisu Smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti v souvislosti se 
stavbou kabelového vedení NN včetně rozvaděče RV 08 (dále jen inženýrská síť) budované v rámci 
stavby nazvané „Měření okamžité rychlosti Město Kuřim, ul. Zámecká“. Vlastníkem inženýrské sítě se 
stane město Kuřim. 
 
Stavbou je mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna a to 
parc. č. 778 v k. ú. Kuřim – vizte příloha A. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit služebnost. 
 
RM dne 15.09.2020 služebnost usn. č. 358/2020 schválila: 
358/2020 
Rada města  s c h v a l u j e zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 778 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské nám. 196/1, IČ 44992785, spočívající 
v umístění a provozování kabelového vedení NN včetně rozvaděče RV 08 budované v rámci stavby 
„Měření okamžité rychlosti Město Kuřim, ul. Zámecká“. Vlastníkem inženýrské sítě se stane město 
Kuřim, jako oprávněný ze služebnosti. Služebnost bude zřízena za jednorázovou náhradu ve výši 
130 Kč/m

2
 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. 

Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. 
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Ocenění věcného břemene vychází z „Metodiky oceňování služebnosti k služebným pozemkům ve 
vlastnictví statutárního města Brna“. Minimální cena za zřízení práva služebnosti činí 2.000 Kč bez 
DPH. Tato podmínka nebyla do usnesení zapracovaná. Z tohoto důvodu OMP doporučuje usnesení 
č. 358/2020 zrušit a schválit usnesení nové, včetně minimální ceny za služebnost. 
 
Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - bude hlasováno o obou usneseních současně. 
 
Přijaté usnesení: 385/2020 - RM r u š í usnesení č. 358/2020 ze dne 15.09.2020 ve věci zřízení 

služebnosti. 
 
Přijaté usnesení: 386/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení služebnosti k pozemku parc. č. 778 v k. ú. 

Kuřim, který je ve vlastnictví Statutárního města Brna, se sídlem Dominikánské 
nám. 196/1, IČ 44992785, spočívající v umístění a provozování kabelového 
vedení NN včetně rozvaděče RV 08 budované v rámci stavby „Měření okamžité 
rychlosti město Kuřim, ul. Zámecká“. Vlastníkem inženýrské sítě se stane město 
Kuřim, jako oprávněný ze služebnosti. Služebnost bude zřízena za jednorázovou 
náhradu ve výši 130 Kč/m

2
 Kč bez DPH, minimálně však 2.000 Kč bez DPH, na 

dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby 
uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení služebnosti. 

Hlasováno současně o obou návrzích 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

20. Rozpočtové opatření č. 9 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI žádá o provedení rozpočtového opatření k ORGu 1008 Projekty a studie o částku 120.000 Kč. 
 
Navýšení ORG 1008 Studie a projekty na částku 520.000 Kč souvisí s pořízení projektové 
dokumentace pro společní územní a stavební řízení na akci „Autobusové zastávky Kuřim, 
ul. Blanenská – Prefa“. 
Uvedená akce navazuje na přípravu projektové dokumentace na rekonstrukci mostu přes Kuřimku na 
ul. Blanenská - Prefa a plánované přemístění stávajících zastávek BUS na ul. Blanenská z důvodu 
výstavby Mimoúrovňové křižovatky Kuřim-východ na silnici I/43 Brno-Svitavy. 
 
výdaje    ORJ 4   ORG 1008 Projekty a studie   +120.000 Kč 
výdaje   ORJ 5    ORG 9999 Rezerva   - 120.000 Kč 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - žádá o navýšení ORGu 1440 o 22.300 Kč na akci „Přírodní zahrady“. 
 
Přijaté usnesení: 387/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 9 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle zápisu, se změnou. 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
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21. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 
1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Ředitelka Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. Bc. 
Hana Kočevová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 
372.813,75 Kč.  
Důvodem žádosti je financování rekonstrukce dvou zahrad základní školy, na které byla základní 
škole přidělena v roce 2020 státní dotace. 
Předpokládaná vysoutěžená cena byla 1.038.967,25. 
Z důvodu víceprací spočívajících v:  

přivedení přívodu vody pro závlahu z budovy 

propojení nádob na dešťovou vodu 

zvětšení velikosti kompostérů 
 
došlo k navýšení předpokládané ceny o 71.208,50 Kč. Proto žádám o souhlas s čerpáním fondu 
investic. 
Stav FI ke dni 30.06.2020 je 1.601.477,80 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 
 
Přijaté usnesení: 388/2020 - RM s o u h l a s í s čerpáním prostředků z fondu investic Základní 

školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace, se 
sídlem Tyršova 1255, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 71.208,50 Kč na 
dofinancování víceprací dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 

22. Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky - PD 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky - PD“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-006 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V únoru 2020 bylo vyhotoveno odborné posouzení stávajícího stavu a návrhu rekonstrukce 
vzduchotechniky. 
Byla nám doporučena komplexní výměna těchto VZT zařízení spolu se změnou jejich řízení 
a distribucí vzduchu v prostoru plaveckého bazénu. Před zahájením rekonstrukce musí být provedena 
podrobná projektová dokumentace pro realizaci stavby. Tato musí obsahovat nejen vlastní návrh 
výměny daných VZT zařízení, ale musí obsahovat i navazující profese. 
 
Požádali jsme společnost Technika budov, s. r. o., Křenová 42, 602 00 Brno, IČ 60711825, která řeší 
VZT ve Společenském centru o zaslání cenové nabídky na zhotovení PD, která by byla podkladem 
pro rekonstrukci VZT. 
 
Z výše uvedeného důvodu navrhujeme 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 PD společnost Technika budov, s. r. o., Křenová 42, 
602 00 Brno, IČ 60711825, a to za cenu 237.500 Kč bez DPH (tj. 287.375 Kč vč. DPH). Jedná se 
o cenu v čase a místě obvyklou.  
 
Přílohy: A - nabídka na PD 
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Přijaté usnesení: 389/2020 - 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 
„Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky - PD“ a schvaluje uzavření 
smluvního vztahu se společností Technika budov, s. r. o., Křenová 42, 602 00 
Brno, IČ 60711825 v celkové hodnotě 287.375 vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

23. Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim - Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě ze dne 05.08.2020 se 
společností MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČ 29361311. V průběhu stavby 
realizované na základě smlouvy vyvstaly potřeby víceprací, které nebyly obsaženy v původní nabídce. 
Změna související s tímto dodatkem spočívá v: 

přivedení přívodu vody pro závlahu z budovy 

propojení nádob na dešťovou vodu 

zvětšení velikosti kompostérů 

Celková hodnota zakázky: 
a) za provedení díla pracoviště ZŠ Komenského 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 361 533,10 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 40.500,00 Kč 

 Cena celkem bez DPH 402.033,10 Kč 

 DPH 21 % celkem 84.426,95 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 486.460,05 Kč 
 
b) za provedení díla pracoviště ZŠ Tyršova 

 Původní cena dle Smlouvy bez DPH 497 117,52 Kč 

 Cena Dodatku č. 1 bez DPH 18.350,00 Kč 

 Cena celkem bez DPH 515.467,52 Kč 

 DPH 21 % celkem 108.248,18 Kč 

 Cena celkem včetně DPH 623.715,70 Kč 
 
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“. Podpora 
formou dotace činí 666.153,50 Kč.  
Zbylá část akce bude hrazena z investičního fondu školy a ORGu 1440 000 000. 
 
Přijaté usnesení: 390/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo na 

zakázku „Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim“ se společností 
MANDLOŇ, s. r. o., Dlouhá 26, 691 25 Vranovice, IČ 29361311, který spočívá 
v navýšení ceny o 71.208,50 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
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24. Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor 
Wellness 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - 
 předprostor Wellness“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2020-012 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Sportovní areál je v dnešní podobě skoro dořešen. Momentálně zůstává neutěšený prostor před 
Wellness, kdy je zde provizorní parkování. Tento prostor jsme původně nechtěli realizovat z důvodu 
výstavby hotelu. Vzhledem ke koronavirové situaci v první polovině roku 2020 je stavba Active hotelu 
ve sportovním areálu soukromým investorem odsunuta na neurčito. 
 
Požádali jsme společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 
Brno, IČ 45274924, která zde realizovala navazující parkoviště a komunikace, o zaslání cenové 
nabídky pro realizaci stavebních úprav v předprostoru před Wellness. 
 
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 
úprav společnost EUROVIA CS, a. s., Odštěpný závod oblast Morava, a to za cenu 792.757,57 Kč 
bez DPH (tj. 959.236,66 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase a místě obvyklou. Akce bude hrazena 
z ORG 1354 000 000 „Dopravní řešení - sportovní areál“. 
 
Přijaté usnesení: 391/2020 - 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 
„Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor Wellness“ 
a schvaluje uzavření smluvního vztahu se společností EUROVIA CS, a. s., 
Odštěpný závod oblast Morava, Vídeňská 104, 619 00 Brno, IČ 45274924 
v celkové hodnotě 959.236,66 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 

25. Zápis z osmého jednání komise školské ze dne 21.09.2020 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 21.09.2020 proběhlo osmé jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
 
Komise školská přijala usnesení v bodě č. 5 písm. E) a písm. F): 
E) 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi vyjádřit souhlas s navýšením 
kapacity Základní školy DiviZna, z. ú., dle zápisu. 
Pro: 6 (Matějíčková, Němec, Hanák, Bracek, Novotný, Kopecká) 
Proti: 0 
Zdržel se: 0 
Nepřítomno: 1 (Matulová) 
Návrh byl přijat všemi 6 přítomnými členy komise ze 7. 
 
F) 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje Radě města Kuřimi projednat se společností KORDIS 
JMK zlepšení dopravní obslužnosti pro žáky dojíždějící do kuřimských škol z okolních obcí. 
Pro: 5 (Matějíčková, Němec, Bracek, Novotný, Kopecká) 
Proti: 0 
Zdržel se: 1 (Hanák) 
Nepřítomno: 1 (Matulová) 
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Návrh byl přijat 5 přítomnými členy komise ze 7. 
 
Přílohy: A - zápis č. 8 
 
Diskuse: 
Bod č. 5, bod e) - schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Bod č. 5, bod f) - schvaluje: 
Pro: 3. 
 
Přijaté usnesení: 392/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání komise školské ze dne 

21.09.2020 a schvaluje bod č. 5 písmeno e) a písmeno f). 
Hlasováno 
Pro: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, M. Vlk). 
 
 
 
 
 
 
První místostarosta ukončil jednání RM v 15:05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Ing. Petr Ondrášek Ing. Jan Vlček, MSc. 
1. místostarosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 30.09.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.09.2020 
 1A - usnesení 
2 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 1123/7 – nájemní smlouva 
3 Jana Padalíková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 
4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, VNk, TS, NN, 
 Garáže, Zahrady, Střelnice“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - návrh smlouvy 
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5 Jovo Antonić, Brno - záměr na pronájem části pozemku v majetku města - Zadní 
 Mezihoří 
 5A - výměra části pozemku k pronájmu 
 5B - fotodokumentace 
6 Ing. Jana Tomanová, Kuřim - záměr na pronájem částí pozemků v majetku města jako 
 zahrada u RD 
 6A - výměra částí pozemků 
7 Dodatek k Dohodě č. 2018/B/0025 pro soubor rodinných domů k autosalonu 
 a autoservisu Ford Rašino 
 7A - dodatek 
8 Schválení dodatku č. 86 Nájemní a provozní smlouvy s Brněnskými vodárnami 
 a kanalizacemi, a. s. 
 8A - návrh dodatku 
9 „Prodloužení technické infrastruktury Červenáčkova“ - převod prodloužení splaškové 
 kanalizace a vodovodního řadu 
 9A - kupní smlouva vodovod a kanalizace 
 9B - situace 
10 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku  
 10A - záměr pronájmu 
11 Vypracování PD – radary pro měření úsekové a okamžité rychlosti vozidel silnice R43 
 oblast Podlesí 
 11A - cenová nabídka MÚR silnice 43 
12 Autobusové zastávky Kuřim, ul. Blanenská - Prefa - pořízení projektové dokumentace 
 12A - cenová nabídka 
13 Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch města Kuřim 
 13A - smlouva 
 13B - geometrický plán 
14 Podchod Kuřim - Smlouva o zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železnic, 
 státní organizace 
 14A - smlouva 
 14B - geometrický plán 
15 Komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit 
 15A - dokument 2021-2023 
16 Žádost o souhlas s navýšením kapacity Základní školy DiviZna, z. ú., od školního roku 
 2021/2022 
 16A - žádost o souhlas s navýšením kapacity 
17 Smlouva o vzájemné propagaci - KOMETA GROUP, a. s. 
18 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 
 18A - zápis pracovní skupiny 
 18B - zápis ze šetření 
 18C - evidence žadatelů DPS 
19 Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro stavbu „Měření okamžité rychlosti 
 město Kuřim, ul. Zámecká“ 
 19A - situace 
 19B - návrh smlouvy 
20 Rozpočtové opatření č. 9 
21 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres 
 Brno – venkov, příspěvkové organizace 
 21A - žádost s čerpáním FI 
22 Wellness Kuřim - rekonstrukce vzduchotechniky - PD 
 22A - nabídka na PD 
23 Rekonstrukce zahrad v přírodním stylu při ZŠ Kuřim - Dodatek č. 1 
24 Dopravní a technická infrastruktura sportovního areálu - předprostor Wellness 
25 Zápis z osmého jednání Komise školské ze dne 21. 09. 2020 
 25A - zápis 


