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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 31/2020 konané dne 21.10.2020 
 
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: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:12 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14.10.2020 

2 Manž. Gagik a Mariya Movsisyan, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

3 Lucie Jindřichová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

4 Renata Mesárošová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 

6 Martin Pleskač – zřízení věcného břemene pro přípojku NN 

7 Veřejné osvětlení autobusové zastávky – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem pro zastupování 
státu ve věcech majetkových  

8 Jovo Antonić, Brno - pronájem části pozemku v majetku města - Zadní Mezihoří 

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

10 Vstup a členství do spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 

11 Výstavba sjezdu na ul. Školní slepá část 

12 Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických 
komunikací 

13 EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim - podání žádosti 

14 Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ Jungmannova 

15 Žádost o schválení změny odpisového plánu MŠ Zborovská 

16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 

17 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 

18 Společnost KME, spol. s r. o. x město Kuřim – smlouva o spolupráci při realizaci kabelových 
vedení 

19 Zpráva o činnosti organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 

20 Rozpočtové opatření č. 10 

21 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

22 Různé 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14.10.2020 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn, CSc., zpracovatel: Kateřina Friedlová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor kanceláře úřadu žádá o zrušení usnesení: 
č. 101/2020 ze dne 11.03.2020 
Důvodová zpráva: 
darovací smlouva s panem Slávkem Bednářem na poskytnutí finančního daru ve výši 10.000 Kč 
spojeného s pořádání koncertu Aleše Brichty nebyla podepsána, protože se koncert nebude konat. 
Z tohoto důvodu žádáme o zrušení usnesení. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 323/2020 ze dne 05.08.2020 
Důvodová zpráva: 
smlouva na technickou podporu, která je vázána dodávkou technologie na měření úsekové rychlosti 
v ulici Pod Vinohrady a uvedení radaru do provozu není uzavřena.  
Z tohoto důvodu žádáme o prodloužení termínu plnění usnesení do 15.11.2020. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení 
 
Přijaté usnesení: 393/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í plnění usnesení Rady města Kuřimi ke 

dni 14.10.2020, ruší usnesení č. 101/2020 ze dne 11.03.2020 a prodlužuje 
termín plnění usnesení č. 323/2020 do 15.11.2020. 

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

2. Manž. Gagik a Mariya Movsisyan, Kuřim – nájemní smlouva na dobu 
neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Gagik a Mariya Movsisyan, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 1110/1, 3+1, umístěného v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 1110, 1111, 1112 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2112/1, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemci tohoto bytu jsou od roku 2012, kdy rada města svým usnesením 
č. 183/2012 ze dne 18.04.2012 souhlasila s výměnou bytu za byt č. 820/1 v ul. Zborovská. Nájemcem 
obecního bytu v Kuřimi je paní Movsisyan od roku 2011. 
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 07.10.2020 takto manž. 
Movsisyan učinili. 
Nájemci plní své povinnosti od počátku nájemního vztahu řádně a včas a nejsou dlužníky města. 
Odbor majetkoprávní se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 394/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1110/1 umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 
1110, 1111, 1112 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. 
č. 2112/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, s manž. Gagikem a Mariyí Movsisyan, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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). 
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3. Lucie Jindřichová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Lucie Jindřichová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního 
bytu č. 1118/8, 2+1, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od 
01.02.2015. Nájemcem v obecním bytě je od roku 2014. 
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 07.10.2020 takto paní 
Jindřichová učinila. 
Nájemce plní své povinnosti od počátku nájemního vztahu řádně a včas a není dlužníkem města. 
Odbor majetkoprávní se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 395/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1118/8 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1116, 1117, 
1118 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, s paní Lucií Jindřichovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 
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). 
 
 
 

4. Renata Mesárošová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Renata Mesárošová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim je nájemcem obecního 
bytu č. 1122/9, 2+1, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto 
bytu je od 01.11.2014. Nájemcem v obecním bytě je od roku 2013. 
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 12.10.2020 takto paní 
Mesárošová učinila. 
Nájemce plní své povinnosti od počátku nájemního vztahu řádně a včas a není dlužníkem města. 
Odbor majetkoprávní se změnou nájemní smlouvy souhlasí. 
 
Přijaté usnesení: 396/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

nájem bytu č. 1122/9 umístěného v I. podzemním podlaží 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, s paní Renatou Mesárošovou, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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). 
 
 
 

5. PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem pozemku parc. č. 1198 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 204 m

2
, 

jehož součástí je budova bez č. p./ č. e., stavba pro dopravu, v ul. Farského, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Město Kuřim má se společností PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6, 
IČ 27368939 uzavřenou nájemní smlouvu, jejímž předmětem je pronájem prostoru sloužícího 
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k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m
2
 ve výše uvedené budově bez č. p./ č. e. Nájemní smlouva 

je uzavřena do 31.10.2020. 
Společnost PZ servis CZE s. r. o., požádala dne 07.10.2020 o prodloužení pronájmu skladových 
prostor. Dle vyjádření odboru investičního (OI) dojde k demolici budovy nejdříve začátkem měsíce 
března 2021. OI nemá námitek proti tomu, aby nová nájemní smlouva byla uzavřena do 28.02.2021. 
Výši nájemného navrhuje Odbor majetkoprávní zachovat stejné, tj. 300 Kč/m

2
/rok. 

 
Na pronájem nebytového prostoru je nutné nejprve vyhlásit záměr ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 397/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem prostoru sloužícího 

k podnikání, a to skladu o výměře 72,00 m
2
, který se nachází na pozemku parc. 

č. 1198, jehož součástí je budova skladu bez č. p./ č. e., k. ú. Kuřim, společnosti 
PZ servis CZE, s. r. o., se sídlem Evropská 529/24, 160 00 Praha 6 – Dejvice, 
IČ 27368939, na dobu určitou do 28.02.2021 za nájemné ve výši 300 Kč/m

2
/rok. 

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

6. Martin Pleskač – zřízení věcného břemene pro přípojku NN 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost EZA – SLUŽBY, s. r. o., v zastoupení investora Martina Pleskače, bytem xxxxxxxxxxxx, 
Kuřim, požádala město Kuřim o uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, 
jejímž předmětem bude zřízení věcného břemene v souvislosti s rozšířením distribuční soustavy 
s názvem „Martin Pleskač, O. M. p. č. 66/7 k. ú. Kuřim“ – vizte př. A. 
Jedná se o zřízení nové elektropřípojky NN, která bude umístěná mimo jiné i v pozemku města Kuřimi, 
parc. č. 66/1 k. ú. Kuřim. Délka nového kabelového vedení v pozemku města činí cca18 bm. 
Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit věcné břemeno. 
 
Odbor majetkoprávní (OMP) a Odbor investiční (OI) nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 66/1 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně. 
Jelikož vlastníkem přípojky nebude distribuční společnost, ale fyzická osoba, navrhuje OMP ocenit 
věcné břemeno částkou 90 Kč/bm, minimálně však 2.000 Kč bez DPH. Při ocenění věcného břemene 
OMP použilo částku, která je sjednaná pro ukládání optického kabelu. Toto ocenění služebnosti 
vychází ze znaleckých posudků, které byly vyhotoveny pro ukládání optického kabelu. 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 B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 398/2020 - RM s c h v a l u j e zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění 

a provozování přípojky NN ve prospěch Martina Pleskače, bytem xxxxxxxxxxx, 
Kuřim, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy k části 
pozemku parc. č. 66/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno 
za jednorázovou náhradu ve výši 90 Kč/bm,

 
minimálně však 2.000 Kč bez DPH, 

na dobu neurčitou. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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



 
 
 

5 

7. Veřejné osvětlení autobusové zastávky – 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 „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za sv. Jánem (ve směru od Brna do 
Kuřimi)“ položil investor stavby (město Kuřim) kabel veřejného osvětlení (dále jen „VO“) do pozemků 
parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „služebné pozemky“), jejichž vlastníkem je 
Česká republika a Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových je příslušný s pozemky 
hospodařit (dále jen „ÚZSVM“) – situace - vizte př. A. 
 
V rámci stavebního řízení se město zavázalo po ukončení stavby zajistit vyhotovení geometrického 
plánu (vizte př. B) a požádat ÚZSVM o uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti 
inženýrské sítě. 
 
Na základě výše uvedeného zaslal ÚZSVM návrh Smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě – 
vizte př. C. Předmětem smlouvy je zřízení služebnosti inženýrské sítě pro město Kuřim spočívající 
v právu vlastním nákladem na služebných pozemcích zřídit, přes ně vést, provozovat a udržovat 
podzemní kabelové vedení veřejného osvětlení stavby s názvem „Autobusová zastávka Kuřim, Díly za 
sv. Jánem, a to SO 401 - Veřejné osvětlení“. Průběh a rozsah služebnosti je vyznačen v GP č. 3593-
34/2017 v pozemcích parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. Kuřim. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úplatu ve výši 3.850 Kč, na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 399/2020 - RM s c h v a l u j e Smlouvu o zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

město Kuřim spočívající v právu zřídit, mít, provozovat a udržovat podzemní 
kabelové vedení veřejného osvětlení v rozsahu dle GP č. 3593-34/2017 
v pozemcích parc. č. 432/1 a parc. č. 432/29 vše v k. ú. a obci Kuřim, které 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 3.850 Kč, 
na dobu určitou - na dobu existence inženýrské sítě. 

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

8. Jovo Antonić, Brno - 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 Kuřim v lokalitě Zadní Mezihoří bylo zjištěno, že 
část pozemku parc. č. 3473/10 v k. ú. Kuřim je zaplocena, uzavřena bránou a užívána panem Jovo 
Antonićem, bytem xxxxxxxxxx, 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
. 

 
RM dne 30.09.2020 projednala a schválila usnesení č. 370/2020: 
RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3473/10 v k. ú. Kuřim o výměře 53 m

2
 panu 

Jovo Antonićovi, bytem xxxxxxxxxxxxx, 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. 

 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (01.10. - 16.10.2020) – bez připomínek. 
Návrh nájemní smlouvy předkládá Odbor majetkoprávní v příloze B. 
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Přílohy: A - situace 

B - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 400/2020 - RM s c h v a l u j e pronájem části pozemku parc. č. 3473/10 v k. ú. 

Kuřim o výměře 53 m
2
 panu Jovo Antonićovi, bytem xxxxxxxxxxxxxx, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

9. Ing. Jana Tomanová, Kuřim - 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 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 xxxxxxxxxxxxxxxxx, 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 300 m

2
, s tímto 

návrhem souhlasila a 24.08.2020 poslala žádost o pronájem. 
 
RM dne 30.09.2020 projednala a schválila usnesení č. 371/2020: 
RM schvaluje 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 xxxxx 

xxxxxxxxxxxx, Kuřim, od 01.11.2020 za cenu ve výši 1.625 Kč (25 Kč/m
2
/rok + 1,5 Kč/m

2
/rok) s roční 

valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn (01.10. - 16.10.2020) – bez připomínek. 
Návrh nájemní smlouvy předkládá odbor majetkoprávní v příloze B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 401/2020 - RM s c h v a l u j e 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 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

10. Vstup a členství do spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí, 
z. s. 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Město Kuřim již několik let pracuje na koncepci energetického managementu města, který má za cíl 
hospodárné a udržitelné nakládání s energiemi ve městě. Po zavedení systému sběru dat a SW na 
vyhodnocování a správu jednotlivých objektů jsme se v letošním roce dostali i k vlastnímu nákupu 
elektřiny a plynu na komoditní burze. 
 
Tuto problematiku je nutné nadále rozvíjet, vstup do SEMMO nám umožní lepší přístup ke vzdělávání, 
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sdílení informací, spolupráce s předními odborníky nebo spolupráci na mezinárodních projektech. 
SEMMO také nabízí spolupráci v získávání dotací. Roční příspěvek pro město Kuřim činí 25 000 Kč. 
 
Přílohy: A - SEMMO 

B - přihláška 
C - stanovy 

 
Diskuze: 
J. Vlček – je potřeba vyčlenit peníze v rozpočtu. Vedoucí odboru finančního musí navrhnout speciální 
ORG „energetika města“. 
 
Přijaté usnesení: 402/2020 - RM s c h v a l u j e přistoupení a členství do spolku Sdružení 

energetických manažerů měst a obcí, z. s. 

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

11. Výstavba sjezdu na ul. Školní slepá část 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost paní Vomelové, s bydlištěm xxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim 
k projednání výstavbu sjezdu k nemovitosti na pozemku par. č. 1907 v k. ú. Kuřim (Školní 988/20) 
z účelové komunikace na pozemku par. č. 1929, která je vlastnictví města Kuřim, vizte příloha A. 
Vzhledem k tomu, že by byl sjezd připojen na účelovou komunikaci, není zde potřeba vyjádření 
silničního správního úřadu a ani vyjádření Policie ČR, vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - vyjádření  
 
Přijaté usnesení: 403/2020 - RM s c h v a l u j e výstavbu sjezdu k nemovitosti na pozemku 

par. č. 1907 v k. ú. Kuřim (Školní 988/20) z účelové komunikace na pozemku par. 
č. 1929, která je vlastnictví města Kuřim, dle přiložené situace. 

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

12. Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku 
sítě elektronických komunikací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Autobusové zastávky Zámecká“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: II-OI-2020-012 
Zajišťující odbor (ZO):   Odbor investiční 
 
Realizace investiční akce „Autobusové zastávky Zámecká“ je podmíněna realizací překládky sítě 
elektronických komunikací společností CETIN, a. s. Stávající kabelová trasa bude v místě budoucí 
autobusové zastávky přeložena do nové trasy mimo budoucí obrubník. 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit tuto Smlouvu o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací č. VPI/MJ/2020/00159 pro investiční akci: „Autobusové zastávky Zámecká“ 
se společností CETIN, a. s., za cenu 123.444 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva CETIN 

B - specifikace nákladů 
C - dohoda  
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Přijaté usnesení: 404/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o realizaci překládky sítě 
elektronických komunikací pro investiční akci: „Autobusové zastávky Zámecká“ se 
společností CETIN, a. s., Českomoravská 5210/19, 190 00 Praha 9 - Libeň, 
IČ 04084063. 

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

13. EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim - podání žádosti 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Moris Réman) 
 
Název (předmět) zakázky:   EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: - 
Zajišťující odbor (ZO):    Odbor Investiční (OI) 
 
Příspěvek řeší přípravu podkladů a podání žádosti o dotaci v rámci výzvy č.2/2021 Ministerstva 
průmyslu a obchodu „Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení (VO)“ - EFEKT 
2021, kde dotace je určena na obnovu osvětlovacích soustav a pořízení nebo optimalizaci řídicího 
systému VO v obcích. Výdaje na optimalizaci řídicího systému budou způsobilé pouze v případě, že 
optimalizace proběhne společně s výměnou svítidel. 
Projektová dokumentace a žádost byly zpracovány a podány v rámci programu EFEKT 2020, kde nám 
dotace nebyla přiznána. Dojde tedy k aktualizaci projektu a energetického auditu, zpracování nové 
žádosti o dotaci na rok 2021. 
Jedná se o obnovu okruhů rozvaděčů RVO (1 - Na Královkách, 2 - Komenského, 5 - Na Loučkách, 6 - 
nám. Osvobození) z důvodu současné energetické neúspornosti. Konkrétně se bude jednat o výměnu 
světelných zdrojů v oblasti ul. Zahradní, ul. Nádražní a ul. Legionářská. 
 
Přibližné náklady na revitalizaci 124ks svítidel    1.700.000 Kč 
(maximální výše dotace v tomto programu je 50% ze způsobilých nákladů, konkrétní rozpočet bude 
znám po provedení aktualizace rozpočtu na cenovou úroveň RTS 2020/ II) 
Aktualizace projektu a podání žádosti    30.000 Kč 
 
Termín podání žádosti je nejpozději do 31.10.2020. 
 
Náklady akce pro rok 2020 byly financovány z ORG 1428 000 000 vyčleněného rozpočtovým 
opatřením ZM z prostředků města. 
 
Diskuze: 
P. Ondrášek – nesouhlasí s podáním žádosti. Připadá mu neúčelné využití dotace. 
 
Přijaté usnesení: 405/2020 - RM s c h v a l u j e podání Žádosti o dotaci PMO EFEKT 2021. V této 

souvislosti bude uzavřen smluvní vztah s projektantkou Ing. Marií Krejčí, se 
sídlem Tetčická 473/57, 664 47 Střelice, IČ 15196763, za cenu 22.000 Kč bez 
DPH (26.620 Kč s DPH), ve věci vypracování aktualizací projektové dokumentace 
a energetického auditu pro potřeby podání žádosti o dotaci PMO EFEKT 2021. 

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

14. Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach předložil Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového plánu 
na rok 2020 (vizte příloha A). 
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Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je technické zhodnocení budovy základní školy a s tím 
souvisejícího nového dlouhodobého hmotného majetku nad 60.000,00 Kč, který byl škole převeden 
zřizovatelem od 01.07.2020 po dokončení investiční akce s názvem „Budova ZŠ Kuřim, 
Jungmannova, vybudování nových výukových kapacit III.“ v zůstatkové hodnotě 55.347.287,69 Kč. 
Změna odpisového plánu, vizte příloha B. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - změna odpisového plánu 
 
Přijaté usnesení: 406/2020 - RM s c h v a l u j e změnu odpisového plánu Základní školy, Kuřim, 

Jungmannova 813, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle 
žádosti. 

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

15. Žádost o schválení změny odpisového plánu MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná, předložila Radě města Kuřimi ke schválení žádost o schválení změny odpisového 
plánu na rok 2020 (vizte příloha A). 
Důvodem žádosti o změnu odpisového plánu je pořízení nového dlouhodobého hmotného majetku 
nad 60.000,00 Kč: 
- herní prvky zahrada MŠ Komenského 1011/28 v hodnotě 561.831,92 Kč; 
- oplocení zahrady MŠ Komenského 1011/28 v hodnotě 576.129,89 Kč; 
Odpisový plán, přehled nově pořízeného majetku a výpočet výše odpisů vizte přílohy B, C. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - změna odpisového plánu 
C - výpočet odpisů 

 
Přijaté usnesení: 407/2020 - RM s c h v a l u j e změnu odpisového plánu Mateřské školy Kuřim, 

Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace na rok 2020 dle 
žádosti. 

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

16. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Novotná, požádala radu města o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
K žádosti přiložila i seznam vyřazovaného majetku (vizte příloha B) a vyřazovací protokoly (vizte 
příloha C). 
 
Přílohy: A - žádost 

B - seznam 
C - vyřazovací protokol 

 
Přijaté usnesení: 408/2020 - RM s o u h l a s í s vyřazením nepotřebného majetku Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno – venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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17. 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 12.10.2020. Pracovní skupina doporučuje předloženému 
návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis pracovní skupiny 

B - zápis ze šetření 
C - evidence žadatelů 

 
Přijaté usnesení: 409/2020 - 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 22.10.2020 dle zápisu. 

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

18. Společnost KME, spol. s r. o. x město Kuřim – smlouva o spolupráci při 
realizaci kabelových vedení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost KME, spol. s r. o., se sídlem Tyršova 16/3, Kuřim, IČ 46994033 (dále jen „KME“) 
dlouhodobě realizuje stavby uložení nových komunikačních vedení veřejné komunikační sítě na území 
města Kuřimi (dále jen „komunikační vedení“). Komunikační vedení je zpravidla uloženo do pozemků 
města Kuřimi. Výjimečně je uloženo do pozemků jiného vlastníka. 
 
Město Kuřim realizuje stavby rekonstrukce a nová vedení veřejného osvětlení na území města Kuřimi. 
Veřejné osvětlení je ve vlastnictví města a je zpravidla uloženo na pozemcích v jeho vlastnictví (dále 
jen „vedení veřejného osvětlení“). 
 
Společnost KME a město Kuřim se dohodli na vzájemné spolupráci ve věci realizace staveb nového 
komunikačního vedení a rekonstrukce nebo stavby nového vedení veřejného osvětlení (dále jen 
„kabelové vedení“) a následného vzájemného ukládání a využití nových kabelových vedení. 
 
Spolupráce bude spočívat v tom, že společnost KME bude při realizaci páteřních tras nového 
komunikačního vedení ukládat do výkopu samostatnou chráničku určenou výhradně pro umístění 
komunikačního vedení v majetku města Kuřim a město Kuřim umožní při realizaci staveb svého 
veřejného osvětlení společnosti KME umístění dvou samostatných chrániček určených pro 
komunikační vedení společnosti KME a jedné samostatné chráničky určené pro komunikační vedení 
města Kuřimi. 
Město Kuřim se zavazuje nést náklady spojené s výkopy tras pro umístění vedení veřejného osvětlení. 
Společnost KME se zavazuje nést náklady spojené s pořízením a uložením chrániček do výkopů pro 
veřejné osvětlení a do výkopů pro uložení komunikačního vedení. Dále společnost KME ponese 
náklady spojené s vyhotovením dokumentace skutečného provedení uložení komunikačního vedení 
včetně jeho geodetického zaměření a náklady spojené s pořízením geometrického plánu a úhradu 
správních poplatků za povolení vkladu práva služebnosti inženýrské sítě do katastru nemovitostí. 
 
Město Kuřim se zavazuje zřizovat služebnost inženýrské sítě ke svým pozemkům ve prospěch 
společnosti KME za cenu ve výši 45 Kč/běžný metr komunikačního vedení. 
 
Společnost KME se zavazuje na výzvu města převést vlastnické právo k umístěným chráničkám ve 
prospěch města Kuřimi za cenu ve výši 46 Kč/běžný metr chráničky. 
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V souladu se Smlouvou o spolupráci při realizaci kabelových vedení mezi městem Kuřim a společností 
KME, spol. s r. o., budou vypořádány i majetkoprávní vztahy vzniklé v souvislosti se stavbami 
komunikačních vedení realizovanými před schválením výše uvedené spolupráce. 
 
Seznam staveb je uveden v příloze A. 
Spolupráce se sjednává na dobu neurčitou s dvanácti měsíční výpovědní lhůtou. 
 
Návrh Smlouvy o spolupráci předkládá OI a OMP v příloze B. 
 
Přílohy: A - trasy realizovaného kabelového vedení 

B - návrh smlouvy o spolupráci 
 
Přijaté usnesení: 410/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Smlouvy o spolupráci při realizaci 

kabelových vedení mezi městem Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, 
IČ 00281964 a společností KME, spol. s r. o., se sídlem Tyršova 16/3, Kuřim, 
IČ 46994033 dle přílohy. 

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

19. Zpráva o činnosti organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek, David Břenek) 
 
Správu části sportovních zařízení města Kuřimi (aquapark s wellness službami, posilovna, sportovní 
hala) provádí společnost Wellness Kuřim, s. r. o., nebo příspěvkové organizace, která jsou školská 
zařízení. Ostatní sportovní zařízení spravuje město prostřednictvím vlastní organizační složky („OS“) 
Sportovní zařízení města Kuřimi (dále „SZMK“). Účelem zřízení organizační složky SZMK je vytvoření 
podmínek pro hospodárné využívání sportovních zařízení a budov, které slouží k činnosti sportovních 
organizací, škol a široké veřejnosti. Předmět činnosti je: 

zajištění provozu budov stadionu a jejich údržba  

údržba hřišť na kopanou a atletických sektorů 

provozování hřiště na házenou a nafukovací haly a jejich údržba 

provozování hřiště na Dílech za Sv. Janem a jeho údržba 

provozování hřiště na Podlesí a jeho údržba. 
 
Na sportovním stadionu zajišťuje provoz a údržbu jeden zaměstnanec na HPP, jeden na 0,3 úvazku 
a dva brigádníci. Sportovní stadion je denně využíván fotbalovým klubem FC Kuřim (především 
travnatá hřiště) a oddílem atletiky AK Kuřim. Pravidelné tréninky v zadní části oválu realizuje volné 
uskupení lukostřelců. V zadní části stadionu trénuje nejvýše 2x do týdne SDH Kuřim a pouze ve 
vybraných měsících. Křížení jednotlivých sportovních aktivit různých oddílů mezi sektory je řešeno 
domluvou. 
Problémem areálu je nadměrné vytěžování hřišť ze strany družstev FC Kuřim. Vytíženost fotbalových 
hřišť je v současnosti okolo 40 hodin týdně, pro údržbu trávníku je doporučená zátěž 20 hodin týdně. 
V případě velké zátěže pak rostou náklady na regeneraci, je nutné prodloužit odstávku hřišť v průběhu 
letních měsíců. Přetlak by pomohla vyřešit výstavba fotbalového hřiště s umělou trávou na ploše 
bývalé vlečky, kde je záměr formou studie zvažován. Pro efektivnější využití sportovišť doporučuje 
SZMK zavedení běžného nájemného pro všechna sportoviště. Sportující mládežnické oddíly z Kuřimi 
by současně město mohly žádat o dotace na tyto pronájmy. Přechod z bezplatného využívání 
sportovišť na placené pronájmy je vhodné spojit s plánovanou rekonstrukcí areálu stadionu v roce 
2021. Předpokládáme zrealizovat rekonstrukci stadionu včetně atletických sektorů s dokončením do 
konce roku 2021. 
Zatím jediným placeným sportovištěm je nafukovací hala realizovaná v části roku nad házenkářským 
hřištěm. O postavení a zbourání haly se brigádnicky každoročně brigádnicky podílí několik desítek 
členů oddílu házené Sportovního klubu Kuřim. Pro přehled nad obsazeností haly a možnost rezervace 
slouží on-line rezervační systém, provozovaný pod Wellness Kuřim, s. r. o., nebo lze kontaktovat 
přímo na správce. 
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Pro rok 2020 došlo ke zvýšení ceny nájmů haly na 400 Kč/h (v pracovní dny do 14 h pouze 270 Kč/h). 
Od listopadu do dubna je nafukovací hala obsazená v odpoledních a večerních časech ve všechny 
všední dny. Nafukovací halu a hřiště s umělým povrchem využívá v největší míře fotbalový klub 
FC Kuřim, dále oddíl házené SK Kuřim, spolek Fotbalová školička, tenisté DTO Kuřim a tenisté z řad 
veřejnosti, dále místní základní a střední školy. V minulosti v nafukovací hale trénoval také florbal, 
který se ovšem kompletně přesunul do sportovní haly. Mantinely na florbal jsou zde skladovány bez 
užitku, pouze jednorázově jsou využívány na turnaje fotbalové přípravky. 
Příjmy za pronájmem nafukovací haly za rok 2019 činily 241.020 Kč. Ve srovnání se stavem před 
dvěma lety, než byla otevřená nová sportovní hala, je to o 32 % méně (352.720 Kč). Nově do příjmů 
města přibude od roku 2020 poplatek za pronájem dvou nápojových automatů (19.200 Kč). 
 
Energetické výdaje pro sportovní stadion činily v roce 2019 (v závorce meziroční srovnání): 

Voda – 528 m3 (90 %) – 47.119 Kč (102 %) 

Plyn – 365 MWh (89 %) – 401.181 Kč (124 %) 

Elektřina – 59 MWh (97 %) - 204.734 Kč (86 %). 
 
Travnatá hřiště jsou zavlažována vodou z vrtané studny, která je umístěna v zadní části stadionu. 
V roce 2019 byla spotřeba vody pro závlahu hřišť 6 219 m3, to znamená při ceně vodného 41,86 Kč 
úsporu 260.327 Kč za sezonu. Celkově byla spotřeba na závlahu v roce 2019 nadprůměrná, přibližně 
o třetinu více, neboť šlo o teplý rok (v roce 2017 byla spotřeba 4.542 m3). 
 
V areálu byly osazeny podružné elektroměry pro měření spotřeb nafukovací haly a osvětlení 
fotbalového hřiště v zadní části stadionu. V nafukovací hale je podružný elektroměr od října 2019, 
spotřeba elektřiny činí přibližně polovinu celkové spotřeby areálu (okolo sto tisíc korun ročně). 
 
Hřiště na Podlesí, které vzniklo nově s umělým povrchem v roce 2014, je využíváno především hráči 
malé kopané a mládeží. V létě 2020 zde proběhla revitalizaci umělého povrchu, aby se mu vrátily 
původní vlastnosti. Regenerace vlasce umělé trávy byla spojena s odstraněním všech nečistot, 
vypláchnutím starého písku a nahrazením novým pískem. 
 
Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem je využívána především mládeží (hřiště s umělým 
povrchem na kopanou, basketbal a podobně). Rekreační plochu využívají především maminky 
s dětmi. V roce 2019 proběhla menší regenerace hřiště, plná regenerace vlasce je plánována na rok 
2021 (odhadované náklady 60 tisíc korun). 
 
Přijaté usnesení: 411/2020 - RM b e r e   n a   v ě d o m í zprávu o činnosti Sportovního zařízení 

města Kuřimi, organizační složky města, za rok 2019. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

20. Rozpočtové opatření č. 10 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Odbor investiční (OI) požádal o provedení rozpočtového opatření, dle přílohy. 
 
Přílohy: A - rozpočtové opaření č. 10 

B - důvodová zpráva OI - komunikace 
 
Přijaté usnesení: 412/2020 - RM s c h v a l u j e rozpočtové opatření č. 10 k rozpočtu města Kuřimi 

na rok 2020, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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21. 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 paní 
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 
313.556,84 Kč za účelem financování oprav a investičních akcí, které proběhly nebo budou 
realizovány v budovách školy na ulici Tyršova 1255/56 a Komenského 511/40 (vizte přílohy A, B, C, 
D). 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 30.09.2020 je 1.091.875,96 Kč. 
 
Přílohy: A -  žádost 

B -  příloha č. 1 
C -  příloha č. 2 
D -  příloha č. 3 

 
Přijaté usnesení: 413/2020 - 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 1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 dle žádosti. 

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

22. Různé 
 
J. Vlček – navrhuje odpustit 75 % nájemného pro nájemce v kulturním domě, pro Wellness, apod. 
D. Sukalovský – s návrhem souhlasí. 
 
 
D. Sukalovský – v objektu Jungmannova čp. 950 by mohlo vzniknout nízkoprahové centrum ve 
spolupráci s charitou Tišnov. Provozovat by se začalo od nového roku a fungovalo by 5 dní v týdnu. 
P. Ondrášek – nemáme lepší prostory? Co např. v Klubu Kotelna? Je více ve středu města. 
D. Sukalovský – ne, potřebují více menších místností a vlastní prostory kvůli vybavení, ať se nemusí 
nic uklízet. 
 
 
P. Ondrášek – letos nám končí platnost územních studií (dle zákona je platnost 6 let). Měly by se 
znovu přeschvalovat. 
D. Sukalovský – podívá se na to. 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:17 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 21.10.2020 
 
Zapsala: Kateřina Friedlová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14.10.2020 
 1A - plnění usnesení 
2 Manž. Gagik a Mariya Movsisyan, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
3 Lucie Jindřichová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
4 Renata Mesárošová, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
5 PZ servis CZE, s. r. o., Praha - záměr 
 5A - situace 
6 Martin Pleskač – zřízení věcného břemene pro přípojku NN 
 6A - situace 
 6B - přípojka 
7 Veřejné osvětlení autobusové zastávky – zřízení služebnosti s ČR s Úřadem pro 
 zastupování státu ve věcech majetkových 
 7A - situace 
 7B - geometrický plán 
 7C - návrh smlouvy 
8 Jovo Antonić, Brno - pronájem části pozemku v majetku města - Zadní Mezihoří 
 8A - situace 
 8B - nájemní smlouva 
9 Ing. Jana Tomanová, Kuřim - pronájem částí pozemků v majetku města jako zahrada 
 u RD 
 9A - situace 
 9B - nájemní smlouva 
10 Vstup a členství do spolku Sdružení energetických manažerů měst a obcí, z. s. 
 10A - SEMMO 
 10B - přihláška 
 10C - stanovy 
11 Výstavba sjezdu na ul. Školní slepá část 
 11A - situace 
 11B - vyjádření OD 
12 Autobusové zastávky Zámecká – schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě 
 elektronických komunikací 
 12A - smlouva CETIN 
 12B - specifikace nákladů 
 12C - dohoda o převodu práv z rozhodnutí 
13 EFEKT 2021, revitalizace veřejného osvětlení města Kuřim - podání žádosti 
14 Žádost o schválení změny odpisového plánu ZŠ Jungmannova 
 14A - žádost o schválení změny odpis. plánu na rok 2020 
 14B - změna odpisového plánu 2020 od 01.07.2020 
15 Žádost o schválení změny odpisového plánu MŠ Zborovská 
 15A - žádost o schválení změny op na rok 2020 
 15B - odpisový plán změna od 01.09.2020 
 15C - změna op, výpočet odpisů nového majetku, příloha č. 2 
16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku MŠ Zborovská 
 16A - A - žádost o vyřazení nepotřebného majetku, herní prvky 
 16B - seznam majetku navrhovaného k vyřazení příloha č. 1, herní prvky 
 16C - vyřazovací protokol, herní prvky 
17 Přidělení bytu zvláštního určení v Domě s pečovatelskou službou 
 17A - zápis pracovní skupiny 
 17B - evidence žadatelů DPS 
 17C - zápis ze šetření 
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18 Společnost KME, spol. s r. o. x město Kuřim – smlouva o spolupráci při realizaci 
 kabelových vedení 
 18A - trasy provedeného kabelového vedení 
 18B - návrh smlouvy 
19 Zpráva o činnosti organizační složky Sportovní zařízení města Kuřimi 
20 Rozpočtové opatření č. 10 
 20A - rozpočtové opatření č. 10 
 20B - důvodová zpráva OI - komunikace 
21 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 21A - žádost o čerpání z FI 
 21B - příloha č. 1 
 21C - příloha č. 2 
 21D - příloha č. 3 


