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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 35/2020 konané dne 15.12.2020 
 
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. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 19:15 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Program: 

1 IS a komunikace v lokalitě „Ve zmolách“ – Lipůvka 

2 Výstavba rodinného domu na par. č. 5207 

3 Výstavba rodinného domu na parc. č. 5205 

4 Rozšíření ZUŠ – pořízení studie 

5 Žádost o navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim, s. r. o. 

6 EUROVIA CS, a. s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká  

7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přeložka, VN366, L. D. 
Energy“ 

8 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN  

9 Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie 

10 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 

11 Různé 

 
 
 

1. IS a komunikace v lokalitě „Ve zmolách“ – Lipůvka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města žádost od společnosti BS stavební, s. r. o., zastoupenou 
jednatelem společnosti Ing. Lubomírem Skálou, v níž nás žádá o vyjádření k stavebnímu záměru 
s názvem IS a komunikace v lokalitě „Ve Zmolách“ – Lipůvka a to z toho důvodu, že při výstavbě této 
akce se budou křížit přípojky vodovodu a kanalizace s cyklostezkou Kuřim - Lipůvka a to na par. 
č. 935/29 v k. ú. Lipůvka. Křížení proběhne protlakem pod cyklostezkou. Dále pak v období výstavby 
jednotlivých  objektů dojde k přejíždění cyklostezky stavební technikou. Cyklostezka bude 
zabezpečena před poškozením. Termíny výstavby budou pro vodovod a kanalizaci 7/2021 – 9/2021, 
další výstavba bude probíhat v průběhu roku 2022. Investor po dokončení stavby v roce 2022 chce 
ještě vybudovat komunikaci na parc. č. 935/29 v k. ú. Lipůvka, která bude taktéž křížit cyklostezku. 
Vše je podrobněji popsáno v žádosti a studiích, příloha A, B a C. 
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Vzhledem k tomu, že je cyklostezka Lipůvka – Kuřim s dotací  v našem vlastnictví je třeba se 
zhotovitelem uzavřít dohodu případně smlouvu. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - Lipůvka-situace LDH 
C - zastavovací studie 

 
Přijaté usnesení: 486/2020 - RM s o u h l a s í s výstavbou přípojky vodovodu a kanalizace pro 

záměr IS a komunikace v lokalitě „Ve zmolách“ – Lipůvka, dále souhlasí 
s používáním části cyklostezky na par. č. 935/29 v k. ú. Lipůvka pro přejíždění 
stavební technikou, pro tento účel bude cyklostezka ochráněna dodatečnou 
konstrukcí, dle návrhu přičemž musí být zachován průjezd po cyklostezce. 
Podmínkou je uzavření dohody nebo smlouvy pro tyto účely. Pro vybudování 
komunikace je třeba dodat podrobnější podklady. 

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

2. Výstavba rodinného domu na par. č. 5207 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení žádost na výstavbu rodinného domu a sjezdu na 
pozemku p. č. 5207 v k. ú. Kuřim zpracovanou Ing. Miroslavem Vyhňákem. RD patří původně do 
výstavby 57 RD v VIII. etapě v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“ (vizte příloha A), nyní bude však stavěn 
individuálně (vizte příloha B a C). 
 
Přílohy: A - koordinační situace VIII. etapa 

B - katastrální situační výkres 
C - pohledy 

 
Diskuse: 
S. Bartoš – územní rozhodnutí bylo vydáno na řadové domky. Pan Kučerovský ale pět pozemků 
prodal, ještě než se dohodl se stavební firmou. 
 
Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s výstavbou rodinného domu a sjezdu na pozemku p. č. 5207 

v k. ú. Kuřim, dle přílohy B a C. 
Hlasováno 
Proti: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk) Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
Návrh nebyl přijat. 
 
 
 

3. Výstavba rodinného domu na parc. č. 5205 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková) 
 
Odbor investiční předkládá radě města ke schválení žádost na výstavbu rodinného domu a sjezdu na 
pozemku p. č. 5205 v k. ú. Kuřim, zpracovanou Ing. Miroslavem Vyhňákem. RD patří původně do 
výstavby 57 RD v VIII. etapě v lokalitě „Díly za Sv. Jánem“, vizte příloha A, nyní bude však stavěn 
individuálně, vizte příloha B a C. 
 
Přílohy: A - koordinační situace VIII. etapa 

B - katastrální situační výkres 
C - pohledy 
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Návrh usnesení: RM s o u h l a s í s výstavbou rodinného domu a sjezdu na pozemku p. č. 5205 
v k. ú. Kuřim, dle přílohy B a C. 

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

4. Rozšíření ZUŠ – pořízení studie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Rozšíření ZUŠ – studie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-011 
Zajišťující odbor (ZO): Odbor investiční 
 
Dne 21.01.2020 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi, usnesením č. 1014/2020, pořízení studie 
rozšíření Základní umělecké školy Kuřim (dále jen ZUŠ) ve výši 300.000 Kč. 
Základní umělecká škola v Kuřimi (dále jen ZUŠ) patří mezi velmi úspěšné a početně silné školy 
svého typu. Školu včetně pobočných pracovišť momentálně navštěvuje asi 740 žáků, pracoviště 
v Kuřimi na ul. Zahradní asi 500 žáků týdně. Škola momentálně nedisponuje prostorami na výuku 
kolektivních předmětů (sbory, soubory, orchestry). Nová část ZUŠ by byla zaměřena právě na tyto 
aktivity. Zřizovatelem ZUŠ je Jihomoravský kraj, budova ZUŠ je vlastnictví města Kuřim. 
Během roku proběhla jednání zástupců města s paní ředitelkou školy a byly sepsány jejich potřeby 
a požadavky, které budou sloužit jako podklad pro vypracování studie. Zároveň, z důvodu neexistence 
projektové dokumentace v digitální podobě, bylo pořízeno geodetické zaměření objektu a přilehlého 
prostranství, které rovněž bude poskytnuto architektovi. 
Z důvodu osvědčené a dobré spolupráce se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., poptal Odbor 
investiční (dále jen OI) tuto společnost o cenovou nabídku a termín dodání. Oslovená firma je schopná 
začít pracovat na studii již od 04.01.2021, s dodáním studie do 08.03.2021. Cena za vypracování 
studie dle přiložené cenové nabídky ze dne 08.12.2020 je stanovena na 285.000 Kč bez DPH, tedy 
344.850 Kč vč. DPH, tato je v místě obvyklá. 
 
Vyčíslení nákladů na investiční akci „Rozšíření ZUŠ“ v roce 2020: 
 
Pořízení geodetického zaměření ZUŠ 45.500 Kč 
Pořízení studie Rozšíření ZUŠ 344.850 Kč 
Zasmluvněno v roce 2020 390.350 Kč 
 
Proplaceno v roce 2020 45.500 Kč. 
 
V rozpočtu města je nyní schváleno na investiční akci pouze 300.000 Kč, bylo by tedy potřeba navýšit 
rozpočet o 91.000 Kč. Z důvodu předpokládaného předání a následného proplacení studie Rozšíření 
ZUŠ až v březnu 2021, OI navrhuje Radě města Kuřimi schválit zadání studie bez navýšení ORG 
1441000000. Zároveň z výše zmíněných důvodů, 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 studie „Rozšíření ZUŠ“ společnost CUBOID ARCHITEKTI, 
s. r. o., se sídlem Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 27458822. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka 
 
Přijaté usnesení: 487/2020 - 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 "Rozšíření ZUŠ - studie" a schvaluje uzavření smluvního vztahu na 
vypracování studie rozšíření ZUŠ se společností CUBOID ARCHITEKTI, s. r. o., 
se sídlem Krohova 2595/43A, 160 00 Praha 6 - Dejvice, IČ 27458822, ve výši 
344.850 Kč vč. DPH, bez navýšení rozpočtu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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5. Žádost o navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim, s. r. o. 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Současná výše základního kapitálu (dále jen ZK) činí 200.000 Kč a od vzniku společnosti v roce 2010 
nebyla nikdy navýšena. Tato výše ZK je v poměru s vlastním kapitálem nedostatečná (VK byl ke konci 
roku 2019 záporný a činil -1.869.000 Kč). Jedná se především o nepokrytou ztrátu z prvních let 
fungování společnosti. S ohledem na vývoj cash-flow v současné nejisté době a také nemožnosti 
čerpat jakýkoliv kontokorent či bankovní půjčku, díky zápornému VK, doporučuji ZM navýšit 
ZK bezodkladně, ještě v tomto roce. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - rozvaha 
C - prohlášení 
D - návrh notářského zápisu 

 
Přijaté usnesení: 488/2020 - RM   v působnosti Valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 
formou převzetí vkladové povinnosti ve výši 2.000.000 Kč. 

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

6. EUROVIA CS, a. s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ester Veselovská, DiS.) 
 
Společnost EUROVIA CS, a. s., požádala město Kuřim o prodloužení nájemní smlouvy 
č. 2011/O/0123 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 29.10.2014 pro pozemky parc. č. 3430/3 o výměře 2212 
m

2
, parc. č. 3430/4 o výměře 168 m

2
,
 
parc. č. 3506/4 o výměře 514 m

2
 a část pozemku parc. č. 3509/2 

o výměře 144 m
2
 vše v k. ú. Kuřim – vizte př  A.  

 
Původní nájemní smlouva byla uzavřena na 3 roky od 01.01.2012 do 31.12.2014, poté Dodatkem č. 1 
prodloužena o šest let do 31.12.2020. Nájemné je každoročně valorizováno o míru inflace v ČR 
zveřejněné Českým statistickým úřadem. Pro rok 2020 činí nájemné částku 180.524 Kč (tj. 59,42 
Kč/m

2
/rok). 

Odbor majetkoprávní doporučuje nájemní smlouvu prodloužit dodatkem za stejných podmínek, neboť 
nájemné je každoročně valorizováno. Vzhledem k tomu, že jde o podstatný zásah do stávající 
smlouvy, je nutné nejprve vyhlásit záměr, který bude reflektovat změnu doby nájmu. Poté bude teprve 
možné schválit samotný dodatek. 
 
Odbor majetkoprávní doporučuje prodloužit nájem o pět let do 31.12.2025. Pokud rada města žádosti 
nájemce nevyhoví, musí dobu v nájmu změnit dle své úvahy. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
L. Ambrož – nelíbí se mu prodloužení o 5 let. 
D. Sukalovský – doba nájmu může být 3 roky, ale zamezíme tím obnově technologie. 
 
 
Přijaté usnesení: 489/2020 - RM s c h v a l u j e záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3509/2 

o vým. 144 m2 a pozemků parc. č. 3430/3 o vým. 2212 m2, parc. č. 3430/4 
o vým. 168 m2 a parc. č. 3506/4 o vým. 514 m2 vše v k. ú. Kuřim společnosti 
EUROVIA CS, a. s., se sídlem Praha 4, U Michelského lesa 1581/2, IČ 45274924 
od 15.01.2021 do 31.12.2025 za cenu ve výši 60 Kč/m2/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)   Zdržel se: 1 (L. Ambrož). 
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7. E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, 
přeložka, VN366, L. D. Energy“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELEKTROINVEST STRAKONICE, 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, přeložka, VN366, 
L. D. Energy“ v lokalitě Záhoří – vizte př. A. 
Jedná se o přeložku venkovního vedení VN (3 x sloup, 1 x příhradový stožár) v celkové délce 71 m, 
umístění úsekového odpínače a o přeložku zemního kabelu VN + HDPE trubka v  délce 193 m. 
Celková délka nového vedení VN činí celkem 264 m.  
 
K dotčeným pozemkům ve vlastnictví města je potřeba zřídit věcné břemeno.  
 
Odbor majetkoprávní a odbor investiční nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2994/12, 2994/17, 2994/5, 3062/13, 
3062/11, 3062/12, 3062/27, 3062/7, 3062/8 a 3062/34 vše v k. ú. Kuřim (vizte př. B, B1, B2), na dobu 
neurčitou, úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 20.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné 
břemeno je stanovena v souladu s dohodou uzavřenou se společností E.ON Distribuce, a. s. – tzn. za 
každých započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
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: 490/2020 - 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. 2994/12, 2994/17, 2994/5, 3062/13, 3062/11, 
3062/12, 3062/27, 3062/7, 3062/8 a 3062/34 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 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: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
 
 
 

8. Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 30.03.2020 byla podepsána smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004338 se 
společností E.ON Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, IČ 28085400. Na základě této smlouvy byla zaplacena částka 30.000 Kč na 
zpracování projektové dokumentace pro přeložku sloupu VN na ulici Kníničská parc. č. 2700/66 k. ú. 
Kuřim. 
 
Stavbu „Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška I. a II. etapa“ realizuje Mikroregion Kuřimka, který na 
celou akci získal dotaci z prostředků ITI Brněnské aglomerace. 
 
Z výše uvedených důvodů odbor investiční navrhuje radě města uzavření Dohody o převodu práv 
a povinností ze smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004338 se společností E.ON 
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Distribuce, a. s., se sídlem F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice, 
IČ 28085400 a Mikroregionem Kuřimka, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 71248749. 
 
Přijaté usnesení: 491/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření Dohody o převodu práv a povinností ze 

smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090004338 se společností 
E.ON Distribuce, a. s., F. A. Gerstnera 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 
České Budějovice, IČ 28085400 a společností Mikroregionem Kuřimka, 
Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, IČ 71248749. 

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

9. Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2020-008 
Zajišťující odbor (ZO): odbor investiční (díle „OI“) 
 
Město Kuřim vlastní bývalou kotelnu na ul. Jungmannova 938, kterou plánuje využívat jako 
detašované pracoviště městského úřadu. 
Základní požadavky jsou  

3x přepážka evidence vozidel 

3x přepážka pro řidičské průkazy 

3x přepážka pro občanské průkazy 

3x přepážka pro cestovní pasy  

všechny přepážky budou mít své zázemím 

uprostřed čekárna  

pro odbory na přepážkách počítat s archívem + centrálním archívem 100m2 

nad přepážkovou částí bude další patro, v kterém se budou nacházet kanceláře 

v patře nad kancelářemi řešit sociální bydlení 

dům bude mít provázanost do vnitrobloku, návrh řešení parku 

udělat analýzu pro podzemní parkování 
 
Požádali jsme společnost knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 47912481, 
která realizuje veškeré úpravy na radnici města Kuřim a zná požadavky na daná pracoviště, o zaslání 
cenové nabídky na zhotovení studie. Ta bude podkladem pro výběrové řízení na zpracovatele 
projektové dokumentace. 
 
Odbor investiční 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 studie společnost knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, 
IČ 47912481, a to za cenu 250.000 Kč bez DPH (tj. 302.500 Kč vč. DPH). Jedná se o cenu v čase 
a místě obvyklou. Akce bude hrazena z ORG 1415 000 000 „Přestavba bývalé kotelny na ul. 
Jungmannova“. 
 
Přijaté usnesení: 492/2020 - 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 
„Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie“ a schvaluje uzavření 
smluvního vztahu se společností knesl kynčl architekti, s. r. o., Šumavská 416/15, 
602 00 Brno, IČ 47912481 v celkové hodnotě 302.500 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk). 
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10. Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
Město Kuřim v roce 2020 zřídilo orgán Městské policie Kuřim a vybudovalo radarový systém ve městě. 
S touto novou agendou výrazně narostl počet odesílaných poštovních zásilek. Radě města je 
překládán ke schválení návrh smlouvy tzv. hybridní pošty, což je komplexní řešení pro odesílání 
hromadné korespondence z městského úřadu. Jde o službu, ve které se potřebný dokument 
k doručení odešle v elektronické podobě na předem připravené rozhraní společnosti PostServis, které 
je následně tiskne, obálkuje a transformuje do fyzické podoby. Takto vyrobené zásilky se okamžitě 
předávají k doručení společnosti Česká pošta, s. p. Služba Hybridní pošty bude nyní využita pro 
Informační systém SCARABEUS (systém pro zpracovávání pokut z radarů) a v budoucnu se počítá 
i s napojením na Informační systém GINIS. Cena za tuto službu je v případě nejčastější naší zásilky - 
"obálky s modrým pruhem" za cenu 58,50 Kč, tedy za stejnou cenu jako v případě výplaty frankovacím 
strojem NEOPOST z podatelny městského úřadu Kuřim. Smlouva se uzavírá na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. Účinnost smlouvy je naplánována od 01.01.2021. Zajišťující odbor 
kancelář úřadu doporučuje radě města uvedený návrh smlouvy schválit. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 493/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření smlouvy o poskytnutí služeb Hybridní 

pošty s Českou poštou, s. p., se sídlem Politických vězňů 909/4, 22599, Praha 1, 
IČ 47114983, v přiloženém znění.  

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

11. Různé 
 
D. Sukalovský – navrhuje konání mimořádné schůze rady města dne 23.12. v 11 hodin. 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 19:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 15.12.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 IS a komunikace v lokalitě „Ve Zmolách“ – Lipůvka 
 1A - žádost 
 1B - Lipůvka-situace LDH 
 1C - zastavovací studie 
2 Výstavba rodinného domu na par. č. 5207 
 2A - koordinační situace VIII. etapa 
 2B - katastrální situační výkres 
 2C - pohledy 
3 Výstavba rodinného domu na parc. č. 5205 
 3A - koordinační situace VIII. etapa 
 3B - katastrální situační výkres 
 3C - pohledy 
4 Rozšíření ZUŠ – pořízení studie 
 4A - cenová nabídka studie ZUŠ 
5 Žádost o navýšení základního kapitálu společnosti Wellness Kuřim, s. r. o. 
 5A - žádost 
 5B - rozvaha 
 5C - prohlášení 
 5D - návrh notářského zápisu 
6 EUROVIA CS, a. s. – prodloužení nájemní smlouvy v lokalitě obalovna Česká  
 6A - příloha A 
7 E.ON Distribuce, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přeložka, VN366, 
 L. D. Energy“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Cyklostezka Kuřim – Veverská Bítýška – přeložka sloupu VN 
9 Přestavba bývalé kotelny na ul. Jungmannova - studie 
10 Smlouva o poskytnutí služeb Hybridní pošty 
 10A - návrh smlouvy - hybridní pošta Postservis 


