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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 29/2020 konané dne 15.09.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský - starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Jan Vlček, MSc., Ing. Milan Vlk - členové rady. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 20:13 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 

1 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení vánoční výzdoby 

2 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 2.09.2020 

3 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 7.09.2020 

4 Výkon TDI na stavbu 57 RD  „Díly za sv. Jánem“ 8. etapa 

5 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ na školní rok 2020/2021 

6 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

7 Zvýšení platové třídy ředitelce MŠ Zborovská 

8 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do zastupitelstev 
krajů konaných dne 02.10.2020 - 03.10.2020 

9 Helena Juranová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

10 Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 

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

12 Vyhodnocení zadávacího řízení -  Lesní hospodářské osnovy ZO Kuřim 

13 Podlesí, odkup vodovodu 

14 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku  

15 Pořízení Informačního systému pro potřeby Městské policie v Kuřimi 

16 VO ul. Luční – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových  

17 Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ – dodatek ke smlouvě o dílo 

18 Souhlas s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu města Kuřimi 

19 Různé 
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1. Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení vánoční výzdoby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění částky 300.000 Kč z drobných 
investic ORG 1006000000 na zakoupení vánoční výzdoby pro město. 
 
Přijaté usnesení: 349/2020 - RM s o u h l a s í s vyčleněním částky 300.000 Kč z drobných investic 

ORG 1006000000 na zakoupení vánoční výzdoby pro město. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

2. Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 02.09.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 02.09.2020 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
1. Výměna střechy BD Popkova 
2. Výstavba 2 RD na parc. č. 2608/3 
3. Studie rekonstrukce a dostavba RD s transformací na BD 
4. Vytvoření parkovacího stání u RD 
5. Různé – podnět občana 
 
Přílohy: A - zápis  
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - schvaluje závěr komise: 
D. Sukalovský - nyní by toto neschvaloval. 
M. Vlk - ale stejná střecha je na BD u ZŠ Komenského. 
D. Sukalovský - zachovejme vzhled těchto typů domů. V dnešní době jsou kvalitní technologie 
a materiály na opravu plochých střech. Není pro schválení. 
P. Ondrášek - pokud by měla střecha stejný vzhled jako BD u ZŠ Komenského, tak by mu to 
nevadilo. Nyní by to zamítl a nechal dále projednat. 
Pro: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek)  zdržel se: 1 (J. Vlček)  proti: 2 (L. Ambrož, 
M. Vlk). 
 
Bod č. 2 - schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 3 - neschvaluje stavbu: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 - schvaluje: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 5 - neprojednáno. 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 350/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání komise výstavby 

a dopravy ze dne 02.09.2020, schvaluje body 2 a 4 a neschvaluje bod 3, dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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3. Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 07.09.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Dne 07.09.2020 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi. 
 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 
Program jednání: 
1. Změna č. 4 ÚP Kuřim 
2. Územní studie US-04„Kuřim – U Statku 
3. Různé - Legionářská 
4. Různé - Lidl - chodník 
 
Přílohy: A - zápis  
 
Diskuse: 
Bod č. 1 - bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 2 - bere na vědomí: 
Pro: 5. 
 
Bod č. 4 - bere na vědomí 
Pro: 5. 
 
Přijaté usnesení: 351/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í závěry z jednání komise výstavby 

a dopravy ze dne 07.09.2020 v bodech 1, 2 a 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

4. Výkon TDI na stavbu 57 RD „Díly za sv. Jánem“ 8. etapa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Vzhledem k tomu, že v tomto roce byla započatá výstavba 57 RD  „Díly za sv. Jánem“ 8. etapa, kterou 
staví investor PRO VÁS DEVELOPMENT, s. r. o., se sídlem Božetěchova 2826/36, Brno, 
IČ 08259640, je nutné, aby na výstavbu technické infrastruktury, kterou má město následně převzít byl 
městem ustanoven odborný dozor. 
 
Odbor investiční proto 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 vykonavatele TDI na stavbu 57 RD  „Díly za sv. Jánem“ 8. etapa, Ing. Pavla 
Šudáka. Pan Ing. Šudák zná prostředí realizace stavby, v současné době nám již dozoruje obdobnou 
stavbu a to na Dílech za svatým Jánem, kde pro město dozoruje také stavbu jiných investorů. Jde 
o budování prodloužení ulic Červeňáková, Tleskačova. 
 
Stavba 57 RD  „Díly za sv. Jánem.“ 8. etapa bude probíhat nejméně 18 měsíců po celou tuto dobu je 
nutné odborný dozor vykonávat. Ing. Šudák byl vyzván nabídnout cenu k této – s ohledem na zákon 
o veřejných zakázkách. 
 
OI navrhuje tento výdaj hradit z technické pomoci ORG 1007 000000. 
 
Cena za výkon TDI: 
350 Kč/hod bez DPH           423,50 Kč/hod  včetně DPH 
Max. částka za rok 100.000 Kč bez DPH       121.000,00 Kč včetně DPH 
Max. částka za 18 měsíců 150.000 Kč bez DPH       181.500,00 Kč včetně DPH 
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Přílohy: B - grafické vymezení lokality 
A - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 352/2020 - 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 výkon 
TDI na stavbu 57 RD  „Díly za sv. Jánem“ 8. etapa a schvaluje uzavření smlouvy 
o výkonu TDI s panem Ing. Pavlem Šudákem, xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, 
IČ 01446487, v celkové hodnotě 150.000 Kč bez DPH (tj. 181.500 Kč včetně 
DPH) za činnost po dobu provádění stavby. 

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

5. Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠ Jungmannova na 
školní rok 2020/2021 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace 
Mgr. Richard Mach požádal Radu města Kuřimi o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v šestém 
ročníku. 
Základní škola ve školním roce 2020/2021 otevřela čtyři šesté ročníky s celkovým počtem 121 žáků. 
Ve třídách 6.A – C je po 30 žácích (běžné třídy) a ve třídě 6.D je 31 žáků (třída s rozšířenou výukou 
TV). Povolený počet žáků v 6.D je překročen o 1 žáka, proto ředitel školy žádá zřizovatele o povolení 
výjimky z nejvyššího počtu žáků (žádost vizte příloha A). 
 
Třídy základní školy dle ustanovení § 4 odst. 5 vyhlášky č. 48/2005 Sb., o základním vzdělávání 
a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění, se naplňují do počtu 
30 žáků. Zřizovatel může dle ustanovení § 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, povolit 
výjimku z nejvyššího povoleného počtu o 4 (na počet 34 žáků). 
§ 23 odst. 5 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném 
vzdělávání (školský zákon), v platném znění: 
„Zřizovatel školy může povolit výjimku z nejvyššího počtu dětí, žáků a studentů stanoveného 
prováděcím právním předpisem do počtu 4 dětí, žáků a studentů za předpokladu, že toto zvýšení 
počtu není na újmu kvalitě vzdělávací činnosti školy a jsou splněny podmínky bezpečnosti a ochrany 
zdraví. 
 
Navýšení počtu žáků v šestém ročníku bylo způsobeno zájmem o přijetí do nově zřízené třídy 
s rozšířenou výukou TV. Do této třídy byli žáci přijímáni na základě splnění požadovaných kritérií 
vycházejících z pohybových schopností žáků. Z důvodu karanténních opatření nebyl do začátku 
nového školního roku škole znám přesný počet žáků, kteří do této třídy nastoupí, proto ředitel školy 
žádá zřizovatele o povolení výjimky až nyní. 
Jelikož je třeba podporovat sportovní a pohybovou aktivitu dětí, doporučuji výjimku mimořádně povolit. 
 
Přílohy: A - žádost o povolení výjimky 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM p o v o l u j e Základní škole, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, 

příspěvkové organizaci, výjimku z nejvyššího počtu žáků pro školní rok 2020/2021 
dle žádosti. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
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6. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
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 
795.344,84 Kč za účelem financování oprav a investičních akcí, které proběhly v budově školy na ulici 
Tyršova 1255/56 v měsících červenci a srpnu (přehled v žádosti vizte příloha A). V průběhu 
plánovaných oprav byly zjištěny závady, které bylo nutné odstranit souběžně s probíhajícími pracemi, 
a byly financovány nad rámec plánovaných výdajů. Tyto vícepráce byly již dočasně uhrazeny 
z provozních prostředků (faktury vizte příloha B), přehled plánovaných výdajů v souladu s plánem 
investic vizte příloha C a D. 
 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30.06.2020 je 1.601.477,80 Kč. 
 
Přílohy: C - příloha č. 2 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 

D - příloha č. 3 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 
A - žádost o souhlas s čerpáním FI, opravy, nábytek 
B - příloha č. 1 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 

 
Přijaté usnesení: 353/2020 - 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, sídlo 
Tyršova 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti. 

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

7. Zvýšení platové třídy ředitelce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
MŠMT ve svém pokynu doporučuje zřizovatelům zvážit platové zařazení ředitelek mateřských škol. 
Z doporučení vyplývá, že ředitelky mateřských škol, které mají vysokoškolské vzdělání, řídí práci 
podřízených zaměstnanců, koordinují ekonomickou, personální, technickou, provozní, majetkovou 
a organizační správu příspěvkové organizace, mohou být zařazeny do platové třídy 12. stejně tak, 
jako ředitelé základních a středních škol (dosud ředitelky MŠ: středoškolačky - pl. tř. 10, 
vysokoškolačky - pl. tř. 11). 
Ředitelka kuřimské mateřské školy Mgr. Lenka Novotná má vysokoškolské vzdělání, aktivně 
spolupracuje se zřizovatelem a koordinuje veškerý chod příspěvkové organizace na sedmi 
pracovištích se 70 zaměstnanci a 458 dětmi. Navrhuji Radě města Kuřimi schválit ředitelce kuřimské 
mateřské školy zvýšení platové třídy ze současné 11. platové třídy na 12. platovou třídu od 
01.09.2020 (návrh nového platového výměru vizte příloha A). 
 
Navýšením platové třídy se automaticky přepočítávají i přiznané příplatky (osobní, za vedení). Již 
dříve schválená procenta příplatků jsou zachována. Účinnost od 01.09.2020 je z důvodu každoročního 
zářijového přepočtu finančních prostředků škol na nový školní rok. Pokud by byla účinnost až od 
01.10.2020, byl by nový plat ředitelky školy zahrnut až do nového rozpočtu na kalendářní rok 2021 
(školství je rozpočtováno na kalendářní rok s úpravou v září na nový školní rok). Finanční prostředky 
na platy jsou poskytovány ze státního rozpočtu kapitoly MŠMT. 
 
Citace z katalogu prací: 
„Ředitelka mateřské školy, statutární orgán právnické osoby, v rámci tzv. nepřímé pedagogické 
činnosti, vykonává činnosti, které mají zajistit řízení organizace jako celku. Z tohoto úhlu pohledu je lze 
podřadit pod práce, povolání „koordinační, projektový a programový pracovník“ vymezeného 
nařízením vlády č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, v platném znění. 
V tomto ohledu musí být nejnáročnější vykonávanou prací ředitelky mateřské školy koordinace 
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finančního, personálního, technického, provozního a organizačního rozvoje, případně rozvoje dalších 
oborů činnosti.“ 
 
Přílohy: A - platový výměr od 01.09.2020 
 
Přijaté usnesení: 354/2020 - RM s c h v a l u j e s účinností od 01.09.2020 zvýšení platové třídy 

ředitelce Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, 
příspěvkové organizace, Mgr. Lence Novotné a stanovuje jí plat dle přílohy. 

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

8. Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do 
zastupitelstev krajů konaných dne 02.10.2020 - 03.10.2020 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb do zastupitelstev krajů konaných dne 02.10. - 03.10.2020. Celkový 
počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks kompletních počítačových sestav 
a tiskáren na tyto dva dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo osloveno 5 subjektů a byly získány 
nabídky 3 subjektů. Při hodnocení nabídek příloha B byla posuzována především celková cena 
zápůjčky při dodržení minimální konfigurace techniky dané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na 
základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako 
nejvýhodnější nabídka společnosti APIQA, s. r. o., se sídlem Ratiboř 427, PSČ 756 21, IČ 05661412, 
zastoupená Mgr. Jiřím Zubíkem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 11.950 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - zhodnocení 
 
Přijaté usnesení: 355/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem 

bude pronájem 8 ks počítačových sestav pro účel sčítání výsledků voleb do 
zastupitelstev krajů konaných ve dnech 02.10. - 03.10.2020 se společností 
APIQA, s. r. o., se sídlem Ratiboř 427, PSČ 756 21, IČ 05661412, zastoupená 
Mgr. Jiřím Zubíkem - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 11.950 Kč. 

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

9. Helena Juranová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Helena Juranová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 897/2, 2+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 896, 897 v ul. Na Královkách, 
který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu byla se svým 
manželem Františkem Juranem, kterému byl byt přidělen již v roce 1974. Pan Juran v roce 2017 
zemřel a výlučným nájemcem se stala paní Helena Juranová. Paní Juranová má nyní nájemní 
smlouvu uzavřenou do 30.09 2020. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 02.09.2020 takto paní 
Juranová učinila. 
Manželé Juranovi měli v letech 2012 a 2013 problémy s řádným hrazením nájemného a záloh na 
služby, v roce 2013 jim byla schválena výpověď nájmu bytu. Od roku 2014 však své závazky hradí 
řádně a včas a v současné době není paní Juranová dlužníkem města. OMP se změnou nájemní 
smlouvy na dobu neurčitou souhlasí. 
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Přijaté usnesení: 356/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 
nájem bytu č. 897/2 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
896, 897 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1817, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s paní Helenou Juranovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, 664 34 
Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 78 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

10. Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 01.09.2020 došlo k masivnímu požáru na ulici Tyršova v Kuřimi v rodinném domě č. p. 81/30 paní 
Markéty Vičarové, narozené xxxxxxxxxx. 
Při požáru byla část domu zcela zničena a veškeré zařízení je nepoužitelné. Jako pomoc v tíživé 
životné situaci navrhuji udělit paní Markétě Vičarové peněžitý dar ve výši ........... Kč. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský - navrhuje hlasovat o částce 20.000 Kč. 
 
Přijaté usnesení: 357/2020 - RM s o u h l a s í s poskytnutím finančního daru ve výši 20.000 Kč na 

výdaje spojené s vyhořelým domem na ul. Tyršova č. p. 81/30 paní Markétě 
Vičarové, narozené dne xxxxxxxxxx, bytem Tyršova č. p. xxxxx, 664 34 Kuřim 
a schvaluje uzavření darovací smlouvy. 

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

11. 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. 
 
Služebnost bude zřízena k části pozemku parc. č. 778 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
s cenou 130 Kč/m

2
 bez DPH výměry služebnosti, přičemž minimální cena za zřízení práva služebnosti 

činí 2.000 Kč bez DPH. Tyto náklady na zřízení služebnosti, včetně nákladů na pořízení 
geometrického plánu a správního poplatku za podání návrhu na vklad práva služebnosti do katastru 
nemovitostí ponese město Kuřim, jako oprávněný ze služebnosti. 
 
Do doby uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
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Přijaté usnesení: 358/2020 - 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 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 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

12. Vyhodnocení zadávacího řízení - Lesní hospodářské osnovy ZO Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. František Macek, Ing. Josef Chylík) 
 
Lesní hospodářské osnovy (dále jen LHO) se zpracovávají pro zjištění stavu lesa a pro výkon státní 
správy lesů pro všechny lesy o výměře menší než 50 ha ve vlastnictví fyzických a právnických osob 
(§ 25, 26 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích, ve znění pozdějších předpisů, dále lesní zákon). 
Vlastnický separát LHO obsahuje hospodářská opatření a doporučení jak má vlastník lesa 
v součinnosti se svým odborným lesním hospodářem v lese hospodařit. 
 
LHO se zpracovávají na dobu deseti let, jejich zpracování zadává příslušný orgán státní správy lesů 
v rámci přenesené působnosti; v případě města Kuřimi, odbor stavební a životního prostředí 
Městského úřadu Kuřim.  
 
Dne 23.07.2020 byla 5 dodavatelům - taxačním kancelářím - zaslána Výzva k podání nabídky na 
veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Lesní hospodářské osnovy Zařizovací obvod Kuřim“ se 
lhůtou pro podání nabídky do 28.08.2020 do 12:00 hod. V této lhůtě byla podána jedna nabídka od 
taxační kanceláře Lesprojekt Brno, a. s., Jezuitská 13, 602 00 Brno. 
Dne 02.09.2020 bylo provedeno otevírání obálky s „Nabídkou“, posuzování nabídky z hlediska její 
úplnosti a její vyhodnocení. Hodnoticím kritériem byla ekonomická výhodnost, tj. výše nabídkové ceny. 
Celková nabídková cena je 818,00 Kč bez DPH, DPH je 171,78 Kč (21%), tj. 989,78 Kč včetně DPH 
za 1 ha zpracované lesní hospodářské osnovy. Předpokládaná celková cena při předběžné výměře 
263 ha je 260.312,14 Kč s DPH. 
 
Finanční prostředky budou čerpány tak, že pro tento záměr poskytuje dotace Ministerstvo zemědělství 
v součinnosti s Ministerstvem financí ze státního rozpočtu prostřednictvím krajského úřadu. Dle 
návrhu smlouvy bude proplacení provedeno formou jedné faktury v roce 2022 po odevzdání 
celkového díla, ověření souladu dat s informačním standardem IDC a po předání všech finálních 
výstupů LHO. 
 
Přílohy: A - smlouva o dílo 

B - protokol o otevírání obálek posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 359/2020 - RM s o u h l a s í s výsledkem hodnocení v zadávacím řízení na 

veřejnou zakázku malého rozsahu „Lesní hospodářské osnovy Zařizovací obvod 
Kuřim“ s dobou platnosti od 01.01.2022 do 31.12.2031 a schvaluje uzavření 
smlouvy se společností Lesprojekt Brno, a. s., se sídlem Jezuitská 13, 602 00 
Brno, jejímž předmětem je zpracování „Lesních hospodářských osnov Zařizovací 
obvod Kuřim“ s dobou platnosti od 01.01.2022 – 31.12.2031 za cenu 989,78 Kč 
(včetně DPH) za 1 ha zpracované lesní hospodářské osnovy. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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13. Podlesí, odkup vodovodu 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme RM ke schválení návrh kupní smlouvy s manželi Reovými (Lukáš Re, narozen dne 
xxxxxxxxxx, Pavlína Reová, narozena dne xxxxxxxxxx), bytem xxxxxxxxxxxxxxx, 624 00 Brno 
a vedlejším účastníkem společností Jakub Havel, se sídlem č. p. 357, 679 03 Olomučany, 
IČ 75857227, za cenu ve výši 1.000 Kč za stavbu vodovodu DN 80 LT, délky 42,7 m, vybudované 
v roce 2020 v rámci výstavby rodinného domu na Podlesí, umístěné částečně v komunikaci na 
parcelách jiného vlastníka (parc. č. 3204/45, 3204/150) a v zatravněné ploše na parcele v majetku 
města Kuřimi (parc. č. 3204/48). Vodovodní řad byl zrealizován v rámci výstavby rodinného domu 
umístěného na parc. č. 3204/149 na Podlesí. 
 
Přílohy: A - návrh kupní smlouvy 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 360/2020 - RM s c h v a l u j e odkup vodovodního řadu DN 80 LT, délky 42,7 m, 

umístěného na parc. č. 3204/45, 3204/150 a 3204/48 a dále schvaluje uzavření 
kupní smlouvy s manželi Reovými, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx, 624 00 Brno 
a vedlejším účastníkem společností Jakub Havel, se sídlem č. p. 357, 679 03 
Olomučany, IČ 75857227, za cenu ve výši 1.000 Kč vč. DPH. 

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

14. 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 provozu byl ve spolupráci se zástupci vodárenského provozu společnosti Brněnské 
vodárny a kanalizace, a.s. vybudován vodovod pro veřejnou potřebu v souvislosti s výstavbou 
rodinného domu na Podlesí, mat. DN80 tvárná litina, v délce 42,7 m, umístěný částečně v komunikaci 
a v zatravněné ploše, parc. č. 3204/45, 3204/48 a 3204/150, k. ú. Kuřim, vybudovaný na základě 
rozhodnutí, které bylo vydáno odborem stavebním a vodoprávním MěÚ v Kuřimi 
č. j.: MK/21686/18/OSŽP ze dne 17.12.2018. 
 
Přílohy: A - záměr pronájmu 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 361/2020 - RM s c h v a l u j e vyhlášení záměru pronajmout na dobu neurčitou 

vodovodní řad DN 80 LT, délky 42,7 m, umístěný na parc. č. 3204/45, 3204/150 
a 3204/48 společnosti Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem Pisárecká 
555/1a, 603 00 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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15. Pořízení Informačního systému pro potřeby Městské policie v Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 05.05.2020 bylo usnesením č. 1030/2020 schváleno 
zřízení Městské policie Kuřim. Městská policie Kuřim je orgánem města a jako útvar městského úřadu 
v Kuřimi potřebuje ke své spolehlivé činnosti a vedení svojí agendy stanovené zákonem č. 553/1991 
Sb., o obecní policii pořídit vhodný Informační systém (dále jen IS). 
 
Zajišťujícím odborem kanceláře úřadu byl proveden průzkum trhu a výběr vhodného IS, který by 
nejvíce splňoval požadavky městských strážníků. Porovnávány byly různé systémy: 
 

 Přestupkový modul PRR od společnosti GORDIC spol. s r. o., 

 Městská policie VERA Radnice, od společnosti VERA, spol. s r. o., 

 Software pro srážníky od společnosti W Partner s. r. o., 

 DERIK - informační systém pro městskou policii, od společnosti A-plus, 

 Aplikace MIMIS, od společnosti Milichovský, s. r. o. 
 
Funkčnost, možnosti a modularita jednotlivých IS byla se strážníky konzultována. Jako nejvýhodnější 
jak po stránce technické, tak i po stránce ekonomické byl nakonec vybrán Informační systém MP 
Manager od společnosti FT Technologies, a. s. 
 
Jedná se o on-line aplikaci běžící v zabezpečeném zašifrovaném cloudu na serverech v ČR, která 
slouží k vytváření a správě elektronických informací o událostech, které řeší a dokumentuje obecní 
policie. 
 
Hlavní rysem systému je skutečnost, že data do něj pořizují všichni strážníci, především hlídka 
v terénu, která je tou, kdo nejvíce přichází do styku s událostmi, ať se již jedná o přestupky, trestné 
činy nebo jiné obecné události. 
 
Aplikace využívá široké možnosti v kombinaci s datovými přenosy z mobilních telefonů s GPS 
lokalizací, s napojením na Základní registry a databáze IS města, umožňuje zadávat přestupky, 
lustrovat osoby a vozidla přímo z terénu v režimu on-line pomocí mobilního zařízení připojeného do 
internetu – notebooku, tabletu nebo „chytrého“ telefonu. 
 
Součástí přenášených dat jsou rovněž GPS souřadnice a fotografie, případně i videa z terénu. Tato 
data jsou okamžitě dostupná pro další zpracování jak ze stacionárních PC na služebně, tak 
z mobilních zařízení. Informační systém MP Manager je řešení nezávislé na informačních systémech 
města, je však v budoucnu možno provést integraci s těmito systémy. 
 
Základní funkce systému: 
 
IS MP Manager umožňuje: 

 evidovat všechny druhy událostí, 

 zadávat do systému jakékoliv události přímo v terénu a to z mobilních zařízení, 

 zadávat a sledovat procesy v reálném čase, 

 přímou vazbu na Základní registry pro ztotožnění osob, 

 přímou vazbu do ISEP (Informační systém evidence přestupků), vyžadovat opisy a zapisovat 
 přestupky, 

 ověřovat on-line RZ vozidel v databázi Pátrání po vozidlech a osoby v databázi Pátrání po 
 osobách vedených PČR, 

 vést komplexní agendu pokutových bloků, 

 statisticky vyhodnocovat odvedenou práci MP i jednotlivých strážníků, 

 vyhledávat události a objekty podle detailních parametrů, 

 vytvářet celou řadu různých sestav, 

 tvořit skupiny uživatelů a přesně nastavit přístupová práva pro jednotlivé uživatele, 

 sledovat kroky uživatele na systémové úrovni, 
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 přistupovat do systému vzdáleně (ze služební cesty, z domova), 
 
Smluvní cena a podmínky 
  5.000 Kč bez DPH - jednorázová platba za prvotní nastavení prostředí a nasazení IS, 
10.500 Kč bez DPH / měsíc – poskytnutí licence k IS, měsíční platba za provoz a podporu IS. 
 
Předpokládá se, že IS MP Manager bude u Městské policie v Kuřimi nasazen od 01.10.2020. Licence 
na užití uvedeného IS a poskytování sjednaných služeb je sjednána na dobu určitou a to do 
31.12.2020. Licence není omezena v počtu přístupových míst ani frekvencí přístupů. V případě, že 
bude vybraný IS strážníkům vyhovovat, bude hledána cesta k pořízení trvalé licence nebo prodloužení 
licenční smlouvy. 
 
Na základě zhodnocení provedeného průzkumu trhu a dalších informací je zajišťujícím odborem 
doporučeno radě města schválit uzavření LICENČNÍ SMLOUVY – CE (příloha – A) k Informačnímu 
systému MP Manager od společnosti FT Technologies, a. s., se sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14 
Bohuňovice, IČ 26833620, zastoupená Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v celkové 
hodnotě 44.165Kč vč. DPH a to na dobu určitou do 31.12.2020. 
 
Přílohy: A - návrh licenční smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 362/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření LICENČNÍ SMLOUVY – CE 

k Informačnímu systému MP Manager od společnosti FT Technologies, a. s., se 
sídlem U Sokolovny 253, PSČ 783 14 Bohuňovice, IČ 26833620, zastoupená 
Danielem Bednaříkem – předsedou představenstva, v celkové hodnotě 44.165 Kč 
vč. DPH a to na dobu určitou do 31.12.2020. 

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

16. VO ul. Luční – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem pro zastupování státu ve 
věcech majetkových 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci realizace stavby „Kuřim, ul. Luční – veřejné osvětlení“ (investor město Kuřim) je kabel VO 
uložen v parc. č. 432/2 v k. ú. Kuřim, jejímž vlastníkem je Česká republika, Úřad pro zastupování státu 
ve věcech majetkových. 
 
ZM dne 06.09.2016 schválilo usn. č. 1117/2016: 
Zastupitelstvo města schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající 
v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové rozvody ke stavbě „Kuřim, ul. Luční - obnova 
veřejného osvětlení“ v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. a obci Kuřim, který vlastní 
povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, se 
sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, IČ 69797111. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. Náklady 
na zřízení služebnosti ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o smlouvě budoucí. 
 
Na základě usn. č. 1117/2016 byla uzavřena Budoucí smlouva o zřízení služebnosti č. 2016/B/0044. 
Po dokončení stavby, město zadalo vyhotovení geometrického plánu č. 03637-0647/2018 (vizte př. A) 
a požádalo o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti inženýrské sítě. 
 
Dne 01.09.2020 zaslal Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen „UZSVM“) návrh 
na uzavření Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – vizte př. B. 
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Protože novela zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (z. č. 106/2016 Sb.,) svěřila rozhodování o zřizování 
věcných břemen do kompetence rady města, požaduje UZSVM schválení služebnosti Radou města 
Kuřim. 
 
OMP doporučuje UZSVM vyhovět a schválit zřízení služebnosti v radě města. 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 363/2020 - RM s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

město Kuřim spočívající v právu zřídit, provozovat a udržovat podzemní kabelové 
rozvody ke stavbě „Kuřim, ul. Luční - obnova veřejného osvětlení“ v rozsahu dle 
GP č. 03637-0647/2018 na pozemku parc. č. 432/2 v k. ú. a obci Kuřim, který 
vlastní povinný ze služebnosti - Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve 
věcech majetkových, se sídlem Rašínovo nábřeží 390/42, Nové Město, Praha 2, 
IČ 69797111. Služebnost bude zřízena za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč, 
na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. 

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

17. Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ – dodatek ke 
smlouvě o dílo 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce:   „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ 
Evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2019-009 
 
Veřejná zakázka:   na stavební práce zadaná formou zjednodušeného podlimitního řízení 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2019/D/0083 
na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace ulice Zahradní“ se společností 
PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se 
navyšuje smluvní cena za dílo o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, 
tj. 9.909.847 Kč vč. DPH spočívající ve: 
 
vícepracích ve výši 1.301.763,06 Kč za 
 

 doplnění dopravního značení stavby – usměrňující pohyb pěších kolem stavby 
a zabezpečující přístup vozidel pro sběr komunálního odpadu; 

 opakované odběry vzorků zeminy k zatřídění odpadu na skládku - z výsledků prvních odběrů 
vyplýval nevyhovující obsah prvků, které nevyhovují limitům pro uložení odpadů, avšak jsou přírodního 
původu a byly obsaženy jednak v zeminách zásypu inženýrských sítí prováděných na podzim, jednak 
v čistě jílovitých zeminách podloží. Po provedení odběru vzorku z mezideponie uloženého výkopku, 
kde byly poměrově zastoupeny všechny typy odkopávaných zemin, bylo dosaženo vyhovujícího 
výsledku; 

 přesuny zeminy na mezideponii - do doby ověření výsledků rozborů nebylo možné provádět 
odvoz zeminy na skládku, protože by došlo k výraznému navýšení ceny díla zvýšeným poplatkem za 
uložení zemin jako nebezpečného odpadu. Bylo rozhodnuto o uložení zemin na mezideponii a jejím 
odvozu až po vyjasnění jejich zatřídění; 

 ztížené odkopávky v blízkosti plynu, vodovodu a kabelového vedení; 
 na žádost objednatele a doporučení projektanta je stavba rozdělena na dvě etapy z důvodu 

zajištění výjezdu techniky z HZS; 
 provedení navrtávky kanalizačního potrubí pro přípojku dešťové vpusti + po upřesnění polohy 

Březovského vodovodu bylo potřeba vybudovat v komunikaci zdvojenou UV + provedení UV jako 
krátké pásové vpusti, která nebude překážkou při případné opravě plynovodu + výměna prasklé 
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skruže na kanalizační šachtě; 
 ruční bourání betonu původních silničních patek obrub po odstranění starých konstrukčních 

vrstev chodníku - kabely NN a VO byly uloženy těsně za obrubou. Strojně bylo provedeno pouze 
vytrhání obrub; 

 mělké uložení optických kabelů vůči nově budovanému chodníku – proběhlo zahloubení 
kabelů; 

 zhoršení stavu podloží v úseku od CSS k HZS – výměna podloží v tloušťce 40 cm; 
 doporučení provozovatele VO - doplnění chrániček veřejného osvětlení na začátku a konci 

stavby; 
 provedení zámkové dlažby za původně navrženou betonovou desku z důvodu budoucí 

udržovatelnosti přípojek kabelů na ploše před vstupem HZS; 
 dodatečnou úpravu křižovatky před budovou CSS, vybourání již zrealizované UV a její přesun 

dle nově navržené křižovatky; 
 výkopové práce pro přeložení tří kusů STL plynových přípojek RD; 

 
méněpracích ve výši 186.192,30 Kč za  
 

 hloubení rýh pro trativod; 
 změnu materiálu zpevněné plochy z betonové na zámkovou před vstupem před HZS atd; 

 
Dále spočívá ve změně dílčího termínu plnění – stavební objekty Komunikace a odvodnění budou 
dokončeny pro autobusovou dopravu integrovaného systému JMK do 29.09.2020 a v aktualizaci 
časového harmonogramu. 
 
Termín dokončení celého díla, 150 dní od předání staveniště, je nezměněn (do 12.11.2020). 
 
Realizace akce s názvem Kuřim, obnova komunikace ulice Zahradní“ v celkové výši 9.909.847 Kč vč. 
DPH, bude hrazena z ORG 1356000000 „Zahradní ulice – rekonstrukce uličního prostoru“. 
 
Přílohy: A - návrh dodatku 

B - přehled změnových rozpočtů 
C - harmonogram 

 
Přijaté usnesení: 364/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2019/D/0083 na veřejnou zakázku s názvem akce „Kuřim - obnova komunikace 
ulice Zahradní“ se společností PORR, a. s., se sídlem Dubečská 3238/36, 
Strašnice, 100 00 Praha 10, IČ 43005560, kterým se navyšuje smluvní cena za 
dílo o 1.115.570,76 Kč bez DPH, a to na 8.189.956,20 Kč bez DPH, tj. 9.909.847 
Kč vč. DPH. 

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

18. Souhlas s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Je všeobecně známo, že dopravní situace v automobilové dopravě v Kuřimi a nejbližším okolí je 
dlouhodobě velmi špatná. S narůstajícím počtem především tranzitujících vozidel, hlavně na ose Brno 
– Tišnov se každodenní realitou staly kolony pomalu popojíždějících vozidel před Kuřimí a ve městě 
samotném. To má neblahý důsledek jak na řidiče, tak především na obyvatele města Kuřim, kteří jsou 
denně vystaveni negativním vlivům automobilového provozu. Ulicí Tišnovskou denně projíždí na 
20 tisíc automobilů, ulicí Tyršovou jen o něco méně. Řešením této nedobré situace může být pouze 
obchvat Kuřimi, který je spojený s dálnicí D43. 
Do dnešního dne nejsou kompletní Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje. V důsledku toho 
absentuje mimo jiné i stabilizovaná trasa dálnice D43 a obchvatu Kuřimi. Tento nedostatek ZÚR JMK 
by měla odstranit 1. aktualizace ZÚR JMK. Ta je již připravena ke schválení a bude se jí zabývat 
jednání krajského zastupitelstva JM kraje dne 17.09.2020. Na základě velmi podrobné územní studie 
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(Územní studií nadřazené dálniční a silniční sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti 
Brno) je navržena tzv. historická trasa s jižním obchvatem Kuřimi (vizte přílohu č. 1). Tato trasa včetně 
trasy obchvatu Kuřim je městem Kuřim dlouhodobě preferována, což je vyjádřeno mimo jiné i několika 
usneseními zastupitelstva města a rady města. Vzhledem k tomu, že schválení 1. aktualizace je 
naprosto zásadním krokem pro budoucí obchvat města a zklidnění dopravní situace by bylo vhodné, 
stejně, jako se tomu dělo v minulosti, dát veřejně najevo stanovisko města Kuřim a podpořit schválení 
tohoto materiálu krajským zastupitelstvem usnesením rady města dle návrhu níže. 
 
Přílohy: A - varianta S10 
 
Přijaté usnesení: 365/2020 - RM s o u h l a s í s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu 

města Kuřimi ve variantě S10 podle Územní studie nadřazené dálniční a silniční 
sítě v jádrovém území OB3 metropolitní rozvojové oblasti Brno a žádá 
Zastupitelstvo Jihomoravského kraje, aby tento návrh, který je součástí návrhu 
1. aktualizace Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje, schválilo tak, jak je 
předkládán. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk) Zdržel se: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 21:17 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petra Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15.09.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Vyčlenění částky z drobných investic na zakoupení vánoční výzdoby 
2 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 02.09.2020 
 2A - zápis komise výstavby a dopravy z 02.09.2020 
3 Zasedání komise výstavby a dopravy ze dne 07.09.2020 
 3A - zápis komise výstavby a dopravy z 07.09.2020 
4 Výkon TDI na stavbu 57 RD  „Díly za sv. Jánem.“ 8. etapa 
 4A - smlouva 
 4B - příloha č. 1 grafické vymezení lokality 
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5 Žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků v ZŠJ na školní rok 2020/2021 
 5A - žádost o povolení výjimky z nejvyššího počtu žáků na školní rok 2020-2021 
6 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠT. 
 6A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
 6B - příloha č. 1 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 
 6C - příloha č. 2 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 
 6D - příloha č. 3 k žádosti o souhl. s čerpáním FI 
7 Zvýšení platové třídy ředitelce MŠ Zborovská 
 7A - platový výměr od 01.09.2020 
8 Zapůjčení 8 ks počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do 
 zastupitelstev krajů konaných dne 02.10.2020 - 03.10.2020 
 8A - návrh smlouvy pronájem volby 2020 
 8B - zhodnoceni zapůjčení volby 2020 
9 Helena Juranová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
10 Uzavření smlouvy o poskytnutí daru 
 10A - darovací smlouva 
11 Statutární město Brno – zřízení služebnosti pro stavbu „Měření okamžité rychlosti 
 město Kuřim, ul. Zámecká“ 
 11A - situace 
 11B - návrh smlouvy 
12 Vyhodnocení zadávacího řízení - Lesní hospodářské osnovy ZO Kuřim 
 12A - smlouva o dílo LHO Kuřim Lesprojekt Brno, a. s. 
 12B - protokol o otevírání obálek posouzení a hodnocení nabídek 
13 Podlesí, odkup vodovodu 
 13A - kupní smlouva vodovod, doplněná 
 13B - situace 
14 Oznámení o záměru využití nemovitého majetku 
 14A - záměr pronájmu 
 14B - situace 
15 Pořízení Informačního systému pro potřeby Městské policie v Kuřimi 
 15A - návrh licenční smlouvy MP-CE Kuřim 
16 VO ul. Luční – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
 majetkových 
 16A - situace 
 16B - návrh smlouvy 
17 Realizace akce „Kuřim, obnova komunikace v ulici Zahradní“ – dodatek ke smlouvě 
 o dílo 
 17A - návrh dodatku 
 17B - přehled změnových rozpočtů 
 17C - harmonogram 
18 Souhlas s návrhem trasování komunikace D43 a obchvatu města Kuřimi 
 18A - varianta S10 


