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Z á p i s   č í s l o  38/2013 
 

ze schůze Rady města Kuřimi konané dne 3. 12. 2013 v zasedací místnosti MěÚ 
Kuřim 

 
Přítomni:  Mgr. Ing. Drago Sukalovský starosta 

Jiří Filip Koláček, MBA  1. místostarosta 
Ing. Oldřich Štarha  místostarosta 

 
 
Nepřítomen:  Zdeněk Kříž, PaedDr. David Holman 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
Starosta zahájil jednání v 12,43 hodin, na zahájení jednání byli přítomni 3 členové RM. 
RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program jednání: 
 

1.  Smlouva o poskytování služby uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona 
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 

 
2.  Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch NÁBYTKÁR Česká 

republika, s.r.o. – vodovodní a kanalizační přípojka 
 
 
 

1. Smlouva o poskytování služby uzavřená dle ustanovení § 269 
odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění 
pozdějších předpisů 
(Příloha č. 1, 1A, předkládá J. F. Koláček, MBA, vyřizuje Bc. T. Sojková) 
 
Jednou z priorit 3. komunitního plánu sociálních služeb ORP Kuřim, týkající se cílové skupiny Senioři 
a osoby se zdravotním postižením, je zajištění sociální služby tísňové péče. 
RM Kuřimi na svém jednání dne 21. 8. 2013 usnesením č. 515/2013 vyjádřila souhlas se zakoupením 
4 kusů komunikačních jednotek EMA – S v celkové výši 19.200 Kč. Pořizovací cena jedné jednotky 
činí 4.800 Kč.  
RM na svém jednání dne 27. 11. 2013 usnesením č. 740/2013 svěřuje podle § 102 odst. 2 písm. m) 
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů rozhodování o uzavírání nájemních 
smluv, jejichž předmětem bude nájem monitorovacích jednotek EMA – S do kompetence odboru 
sociálních věcí a prevence Městského úřadu Kuřim 
Službu tísňové péče bude poskytovat 1. Kabelová televize CZ s.r.o., IČ 48150029, se sídlem Praha 
10, Ruská 473/8, na základě předkládané smlouvy o poskytování služby uzavřené s městem Kuřimí. 
Obchodní společnost požaduje za využívání služeb tísňové péče paušální částku ve výši 250 Kč 
měsíčně. 
 
Příloha: smlouva o poskytování služby 
 
Přijaté usnesení: 756/2013 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytování služby se společností 

KABELOVÁ TELEVIZE CZ s.r.o., se sídlem Ruská 473/8, 101 00 Praha 10 – 
Vršovice, IČ 48150029, související s užíváním osobní mobilní monitorovací 
jednotky EMA-S koncovými uživateli. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
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2. Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch 
NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o. – vodovodní a kanalizační 
přípojka 
(Příloha č. 2, 2A, 2B, předkládá Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovala Ing. V. Fidrmucová) 
 
Ing. Pavel Tyc v zastoupení investora NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o. požádal o souhlas 
s uložením nových přípojek do pozemků města - vodovodní přípojku do pozemku parc. č. 2994/1 
a přípojku dešťové kanalizace do pozemku parc. č. 2994/12 vše v k. ú. Kuřim (dále jen „přípojky“) – viz 
příloha A. 
Jedná se o nové přípojky pro stavbu „Skladové haly NÁBYTKÁR Kuřim“ na ul. Blanenská. Tento 
projekt navazuje na původní projekt „Výrobní závod gromathic Kuřim“.  
Vlastníkem přípojek bude investor. 
OMP a OI nemá k zamýšlenému záměru připomínky, požaduje však uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na městských pozemcích. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu 
ve výši 10.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene.  
 
Příloha A – situace 
Příloha B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 757/2013 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v uložení 

vodovodní přípojky do pozemku parc. č. 2994/1 a přípojky dešťové kanalizace do 
pozemku parc. č. 2994/12 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch 
společnosti NÁBYTKÁR Česká republika, s.r.o., se sídlem Blanenská 1764/107, 
Kuřim, IČ 27661466, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na 
dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno: pro 3, nepřítomni 2 (Z. Kříž, D. Holman). 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 12,57 hodin. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Jiří Filip Koláček, MBA 
starosta města 1. místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Oldřich Štarha 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 3. 12. 2013 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Přílohy: 
1, 1A Smlouva o poskytování služby uzavřená dle ustanovení § 269 odst. 2 zákona 

č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů 
2, 2A, 2B Zřízení věcného břemene na pozemku města ve prospěch NÁBYTKÁR Česká 

republika, s.r.o. – vodovodní a kanalizační přípojka 


