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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 38/2014 konané dne 05. 11. 2014 
 
Přítomni: 
Ing. Oldřich Štarha – místostarosta, PaedDr. David Holman a Zdeněk Kříž – členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 15,08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 10. 2014 

2 Nečas Milan - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  

3 Vladimír a Miluše Vaňkovi – pachtovní smlouva  

4 Milan a Alena Kiliánovi – pachtovní smlouva  

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 p. b. 66-164; 
obnova“ 

5/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 p. b. 66-164; 
obnova“ 

6 Zrušení kupní smlouvy na výkup surového dříví 

7 Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na akci 
„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ 

8 Přestavba kotelny Popkova - smlouva o sdružených dodávkách plynu 

9 Přestavba kotelny Popkova - dodatek č. 3 k SOD 2014/D/0038 

10 Sportovně rekreační plocha - smlouva o dodávce elektřiny 

11 Sportovně rekreační plocha - provozní řád 

11/1 Hřiště s umělým povrchem - Podlesí - provozní řád 

12 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 

13 Výkup surového dříví 

14 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - Dod. č. 1 SOD 

15 Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

15/1 Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

16 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 

17 Hasičská zbojnice - dodatek č. 3 k SOD 2014/D/0045 

18 Hasičská zbrojnice - dodatek č. 4 k SOD 2014//D0045 
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 10. 2014 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejichž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 574/2014 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 10. 

2014. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

2. Nečas Milan - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Milan Nečas, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal o pacht části pozemku parc. č. 1700 
k. ú. Kuřim o výměře 120 m

2
, zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 906 ul. Jungmannova“ v Kuřimi. Na 

převzetí zahrádky se dohodl s předchozím nájemcem. 
OMP doporučuje schválit záměr na pacht části pozemku parc. č. 1700 k. ú. Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 575/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat část pozemku parc. č. 1700 k. ú. 

Kuřim o výměře 120 m
2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 906 ul. 

Jungmannova“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za 
pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok Milanovi Nečasovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 

xxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 

3. Vladimír a Miluše Vaňkovi – pachtovní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 484/2014 ze dne 24. 9. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
2105 k. ú. Kuřim o výměře 89 m

2
 - zahrádka v lokalitě „za domem č. p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ 

v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok 

manželům Vladimíru a Miluši Vaňkovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl 
zveřejněn v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez 
připomínek. OMP doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 576/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Vladimírem 

a Miluší Vaňkovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je 
pacht části pozemku parc. č. 2105 k. ú. Kuřim o výměře 89 m

2
 - zahrádka v lokalitě 

„za domem č.p. 1101-1103 ul. Bezručova čtvrť“ v Kuřimi na dobu neurčitou se 
šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok.  

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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4. Milan a Alena Kiliánovi – pachtovní smlouva  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila pod č. usnesení 522/2014 ze dne 8. 10. 2014 záměr propachtovat část pozemku parc. č. 
3077 k. ú. Kuřim o výměře 201 m

2
 - zahrádka v lokalitě „ZŠ Komenského“ v Kuřimi na dobu neurčitou 

se šestiměsíční výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m
2
/rok manželům Milanovi a Aleně 

Kiliánovým, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Záměr byl zveřejněn v souladu se 
zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích na úřední desce po dobu 15 dní - bez připomínek. OMP 
doporučuje schválit uzavření pachtovní smlouvy. 
 
Přijaté usnesení: 577/2014 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manželi Milanem 

a Alenou Kiliánovými, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je pacht části pozemku parc. č. 3077 k. ú. Kuřim o výměře 201 m

2
 - 

zahrádka v lokalitě „ZŠ Komenského“ v Kuřimi na dobu neurčitou se šestiměsíční 
výpovědní lhůtou za pachtovné ve výši 2,- Kč/m

2
/rok.  

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 p. b. 66-164; obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost T.O.O. spol. 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 „VN366 p. b. 66-164; obnova“. 
Stavbou bude dotčený pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 3117/12 v k. ú. Kuřim 
- vizte příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
5.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o 
budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá 
OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 578/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemku parc. č. 3117/12 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 5.000,- Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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5/1. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 p. b. 66-164; obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Obchodní společnost T.O.O. spol. 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 „VN366 p. b. 66-164; obnova“. 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví Města Kuřim a to parc. č. 2976/14, 2976/1 
a 2977/2 vše v k. ú. Kuřim. 
Předmětem rekonstrukce ve stávající trase je i pokládka nového kabelu VN 22kV v úseku mezi 
podpěrnými body č. 106 až 108 - vizte příloha A, B. 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000,- Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 579/2014 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 2976/14, parc. č. 2976/1 
a parc. č. 2977/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 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. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

6. Zrušení kupní smlouvy na výkup surového dříví 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Dne 27. 2. 2013 pod číslem usnesení 106/2013 byla uzavřena kupní smlouva o výkupu surového dříví 
mezi městem Kuřim a Ing. Daliborem Šafaříkem, xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Ing. Dalibor Šafařík 
předložil výpověď Rámcové kupní smlouvy výkupu surového dříví ke dni 1. 9. 2014 z důvodu nástupu 
do funkce Krajského ředitele Brno státního podniku Lesy České republiky a zrušení předmětu 
soukromého podnikání. 
 
Přílohy: A - ukončení rámcové kupní smlouvy na dříví 
 
Přijaté usnesení: 580/2014 - RM souhlasí s ukončením Rámcové kupní smlouvy výkupu surového 

dříví s Ing. Daliborem Šafaříkem, xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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7. Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní 
prostředí na akci „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Dne 23. 10. 2014 přišla Smlouva na podporu projektu akceptačního čísla 13144576 „Revitalizace toku 
a nivy Lučního potoka, I. etapa“. Jedná se o projekt, který se v letošním roce realizuje za rybníkem 
Srpek jako krajinotvorné opatření. O dotaci jsme požádali v roce 2012 a příslib úspěšného žadatele 
jsme obdrželi v roce 2013. Jelikož již máme vyfakturované práce na tomto projektu, doporučuje 
zajišťující odbor přijetí této smlouvy pro získání dotačních prostředků, tak abychom mohli žádat 
o proplacení adekvátního podílu Státní fond životního prostředí. Z uznatelných nákladů 1 320.523,28 
Kč se do městského rozpočtu vrátí 95 %, tj. 1.254.496,80 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - rozhodnutí o dotacích 
 
Přijaté usnesení: 581/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí dotace z Operačního 

programu životní prostředí pro projekt „Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, 
I. etapa“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

8. Přestavba kotelny Popkova - smlouva o sdružených dodávkách 
plynu 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s akcí "Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova" je nezbytné pro zahájení 
vytápění uzavřít smlouvu o sdružených dodávkách plynu. Objekt je nutné ke konci stavby temperovat 
a také aby byla odvedena zabudovaná vlhkost ze stavby, než bude zabudováno interiérové vybavení. 
Smlouva je koncipována na dobu určitou v délce 12 měsíců s automatickým prodloužením neprojeví-li 
zákazník nesouhlas nejpozději 40 dnů před uplynutím sjednané doby trvání smlouvy. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 582/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených dodávkách plynu pro 

odběrné místo Kotelna, ul. Popkova 1012/38, 664 34 Kuřim, se společností RWE 
Energie, s.r.o., Limuzská 3135/12, 108 00 Praha 10, IČ 49903209. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

9. Přestavba kotelny Popkova - dodatek č.3 k SOD 2014/D/0038 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s realizací akce "Přestavba kotelny na víceúčelový sál na ul. Popkova ", žádá OI 
o schválení uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce v hodnotě 281.637,80 Kč bez DPH, které obsahují: 
- elektrocentrála při třídenním výpadku proudu při bourání komína 
- provedení a zapravení sondy do střechy 
- práce spojené se změnou únikové cesty, únikové dveře, dozdívky, dodávky nadokenních 
a naddveřních překladů, úpravy zábradlí terasy, úpravy kabřincového obkladu 
- provedení Mars žlabů pro uložení elektroinstalací, detektor kouře, ovládání VZT jednotek, pohybové 
čidlo 
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- provedení SDK obkladů sloupu a průvlaků  
- osazení protihlukových rolet, opravy původní fasády a přípojkové skříně VO, zhotovení niky pro 
RACK 
- práce spojené s úpravou fasády ochranným nátěrem, úpravu okapového chodníku z kačírku, ocelový 
poklop 
- provedení sádrokartonových podhledů v soc. zařízení  
Předmětem dodatku jsou méněpráce v hodnotě 98.113,10 Kč bez DPH, které spočívají v odpočtu: 
- odvezené suti použité v podlahách 
- bourání základu 
- sadové úpravy 
- MARS žlaby 
- související s úpravou střešního pláště a atiky 
Rozdíl méně a více prací činí 183.524,70 Kč. 
 
Návrh nově sjednané ceny: 
 

 dle SOD dle dod. č. 1 dle dod. č. 2 dle dod. č. 3 celkem 

Cena bez DPH 4.899.910,40 Kč   98.715,28 Kč 198.002,30 Kč 183.524,70 Kč 5.380.152,68 Kč 

DPH 21 % 1.028.981,18 Kč   20.730,21 Kč   41.580,48 Kč   38.540,19 Kč 1.129.832,06 Kč 

Cena vč. DPH 5.928.891,58 Kč 119.445,49 Kč 239.582,78 Kč 222.064,89 Kč 6.509.984.74 Kč 

 
Předmětem dodatku je i posun termínu dokončení stavby z 18. 11. 2014 na 28. 11. 2014, důvodem je 
dodací lhůta protihlukových žaluzií na vnější okna, které nebyly v původním projektu a jejichž potřeba 
vznikla po hlukovém měření z reprodukované hudby. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Diskuse: 
O. Štarha – finance máme kryté, do limitu se vejdeme. 
 
Přijaté usnesení: 583/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0038 

pro stavbu „Přestavba kotelny na víceúčelový sál, ul. Popkova, Kuřim“ se 
společností KALÁB-stavební firma, spol. s r.o., Vídeňská 849/15, 639 00 Brno, 
IČ 49436589, který spočívá v odpočtu méněprací a přípočtu víceprací a posunu 
termínu dokončení stavby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

10. Sportovně rekreační plocha - smlouva o dodávce elektřiny 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s dokončením stavby "Sportovně rekreační plochy Kuřim Díly za Sv. Jánem" a uvedením 
do provozu je potřeba uzavřít smlouvu o sdružených službách dodávky elektřiny ze sítě nízkého 
napětí. Jedná se o připojení altánu a osvětlení hřiště. Smlouva se uzavírá na dobu určitou do 31. 12. 
2015. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 584/2014 - RM schvaluje uzavření smlouvy o sdružených službách dodávky 

elektřiny ze sítě nízkého napětí za účelem dodávky elektřiny pro altán a osvětlení 
hřiště "Sportovně-rekreační plochy Kuřim, Díly za Sv. Jánem" se společností E.ON 
Energie a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České Budějovice, IČ 26078201. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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11. Sportovně rekreační plocha - provozní řád 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s koncem výstavby akce "Sportovně rekreační plocha Díly za Sv. Jánem" navrhuje OI 
schválit provozní řád, kterým budou nastavena pravidla a doporučení pro uživatele hřiště. 
 
Přílohy: A - provozní řád 
 
Přijaté usnesení: 585/2014 - RM schvaluje provozní řád pro veřejné hřiště "Sportovně rekreační 

plocha Díly za Sv. Jánem". 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

11/1. Hřiště s umělým povrchem - Podlesí - provozní řád 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souvislosti s koncem výstavby akce "Hřiště s umělým povrchem - Podlesí" navrhuje OI schválit 
provozní řád, kterým budou nastavena pravidla a doporučení pro uživatele hřiště. 
 
Přílohy: A - provozní řád 
 
Přijaté usnesení: 586/2014 - RM schvaluje provozní řád pro veřejné hřiště s umělým povrchem - 

Podlesí. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

12. Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci listopadu 2014 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 30. 10. 2014. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 587/2014 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 6. 11. 2014 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

13. Výkup surového dříví 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Z důvodu napadení smrků kůrovcem v lesním pozemku Záruba byla provedena těžba dřeva 

v množství 25 m
3
. Na výkup surového dříví byli osloveni p. Libor Vít (pila Lomnička), Lesy Města Brna, 

a.s. a Pilařská výroba - Kučera. Společnost FICHR s.r.o., která formou poptávky o možnosti nákupu 
surového dříví zaslala nabídku, požaduje nejmenší množství 100 m

3
. O této společnosti jsme nezjistili 

žádné reference. Libor Vít předložil pouze telefonickou nabídku na cenu 900 Kč/m
3
. 
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Po posouzení nabídek vyplynulo, že nejlepší nabídku podala Pilařská výroba - Kučera a proto 
doporučujeme uskutečnit prodej dřeva této firmě. 
V současné době je již dřevo připraveno na prodej na skládce Na Vyhlídce. 
 
Přílohy: A - nabídka Kučera 

B - nabídka LMB 
C - nabídka FICHR 

 
Přijaté usnesení: 588/2014 - RM schvaluje prodej surového dříví v množství 25 m

3
 společnosti 

Vlastimil Kučera, Kuřimská 38, 664 34 Kuřim, IČ 45606633. 
Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

14. Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - Dodatek 
č. 1 SOD 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Město se v rámci zajištění bezbariérového přístupu na nádraží v žst. Kuřim zavázalo vybudovat rampu 
a chodník před výpravní budovou, které byly součástí původního záměru Českých drah na 
rekonstrukci výpravní budovy. Pro realizaci stavby byla použita část projektové dokumentace, kterou 
městu poskytly České dráhy. Při realizaci stavby došlo k několika změnám projektu, z nichž některé 
zvyšují cenu díla tím, že nahrazují nevhodné materiály nebo upravují technické řešení rampy a jejího 
vyústění do okolní zpevněné plochy. V důsledku těchto úprav nebyly prováděny položky, které naopak 
snižují cenu díla při zachování sledovaných parametrů projektu. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 65.947,40 Kč a méněpráce ve 
výši 42.352,05 Kč. Celkem tedy tento dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 23.595Kč bez DPH, tj. 28.550 
Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je 329.465 Kč včetně DPH. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0072. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 

B - odsouhlasený rozpočet VCP a MP 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – dle telefonického hovoru s Ing. D. Ševčíkovou jsou práce zahrnuté v tomto 
dodatku kryté rozpočtem. 
 
Přijaté usnesení: 589/2014 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2014/D/0072 

se zhotovitelem zakázky „Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim“, 
společností DOLP stavební společnost s.r.o, Bednářova 30a, Brno, IČ 49453190. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

15. Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo s Jaroslavem Halou, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim (dne 1. 11. 1993) nájemní 
smlouvu na pronájem pozemku parc. č. 2680 v k. ú. Kuřim (o výměře 830 m

2
), za účelem 

zemědělského obhospodařování - vizte příloha A. Nájemné předmětného pozemku bylo stanoveno 
částkou ve výši 0,10 Kč/m

2
. Toto nájemné bylo od roku 1998 (dodatek č. 1) každoročně valorizováno. 

Nájemné v roce 2014 činilo částku ve výši 226,- Kč/rok (tj. 0,272 Kč/m
2
/rok). 

Nyní pan Hala pořádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou, ke dni 31. 12. 2014. 
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OMP doporučuje panu Halovi vyhovět - v příloze B předkládáme dohodu o ukončení nájemní smlouvy. 
Na místě samém, bylo zjištěno, že pozemek cca 2 roky leží ladem. Sousední pozemek obdělává 
společnost AGROSTYL, spol. s.r.o. Oba pozemky od sebe odděluje mez s převýšením až cca 1,5 m. 
OMP doporučuje na pozemek vyhlásit záměr a nabídnou ho k zemědělskému obhospodařování 
společnosti AGROSTYL, spol. s.r.o. 
Pachtové navrhujeme v obvyklé výši pro zemědělské obhospodařování tj. 0,1276 Kč/m

2
/rok. 

 
Přílohy: A – situace 
 B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 590/2014 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy č. 379/93 ve znění dodatku 

č. 1, jejímž předmětem je nájem pozemku parc. č. 2680 v k. ú. Kuřim uzavřené 
s Jaroslavem Halou bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim a to dohodou ke dni 31. 12. 2014. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

15/1. Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 591/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemek parc. č. 2680 v k. ú. Kuřim 

nebo jeho část k zemědělskému obhospodařování, za pachtovné ve výši 0,1276 
Kč/m

2
/rok. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

16. AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků 
k zemědělskému obhospodařování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 12. 4. 2005 nájemní smlouvu na nájem pozemků určených 
k zemědělskému obhospodařování s AGRODRUŽSTVEM Brťov-Lipůvka (dále jen „Agrodružstvo“) za 
nájemné ve výši 0,06 Kč/m

2
/rok. Nájemní smlouva byla uzavřena na dobu určitou pěti let a dvakrát 

byla dodatkem prodloužena do 31. 12. 2014 
OMP oslovil Agrodružstvo, zda má zájem pozemky dále obhospodařovat s tím, že bude uzavřena 
nová, pachtovní smlouva, za dvojnásobné pachtovné, tj. za stejnou cenu, kterou má město Kuřim od 
roku 2014 smluvenou se společnostmi AGROSTYL, spol. s.r.o. a HERBASTAR, s.r.o. a to ve výši 
0,1276 Kč/m

2
/rok. Pachtovní smlouva bude uzavřena na dobu určitou pěti let - do 31. 12. 2019. S 

uvedeným Agrodružstvo souhlasí. 
OMP doporučuje schválit záměr. Seznam propachtovaných pozemků včetně jejich zobrazení v 
katastrální mapě předkládáme v přílohách A, B, C, D. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - seznam pozemků 

 
Přijaté usnesení: 592/2014 - RM schvaluje záměr propachtovat pozemky parc. č. 3014/40, 3014/42, 

3014/43 a 3014/48 v k. ú. Kuřim, parc. č. 442/6, 443/4, 443/10, 446, 462/1 a 464/4 
v k. ú. Svinošice a parc. č. 933/49, 944/59 a 944/68 v k. ú. Lipůvka o celkové 
výměře 4.219 m

2
 k zemědělskému obhospodařování AGRODRUŽSVU Brťov - 
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Lipůvka se sídlem Na Návsi 87, Brťov u Černé Hory, IČ 49971492, za pachtovné 
ve výši 0,1276,- Kč/m

2
/rok na dobu určitou do 31. 12. 2019. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

17. Hasičská zbojnice - dodatek č. 3 k SOD 2014/D/0045 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je odpočet méněprací v hodnotě 163.926 Kč bez 
DPH. 
Jedná se méněpráce v rozsahu: 

-   související se změnou osazení vrat na vnější líc zdiva nedošlo k zateplení a povrchové 
úpravě ostění vrat 

- souvisejících s jinou původní skladbou střechy S5 byla odpočtena povlaková krytina vč. 
podkladních vrstev a parozábrany, byla zachována původní tepelná tepelné izolace, která 
byla doteplena do předepsané vrstvy dle projektu 

-  souvisejících s jinou původní skladbou střechy S3 byla odpočtena parozábrana, byla 
zachována původní tepelná tepelné izolace, která byla doteplena do předepsané vrstvy dle 
projektu 

- související s úpravou tesařské konstrukce střechy S5 
- souvisejících s neprovedením 2 parapetů v bytě správce 
- odpočet části klempířských zámečnických výrobků a nátěrů, elektroprací 

 
 dle SOD méně dod. č. 1 více dod. č. 2 méně dod. č. 3 celkem 

Cena bez DPH 1.820.968 Kč -  91.765 Kč 82.260 Kč - 163.926 Kč  1.647.537 Kč 
DPH 21 %    382.403 Kč -  19.271 Kč 17.275 Kč -   34.424 Kč    345.983 Kč 
Cena vč. DPH 2.203.371 Kč -111.036 Kč 99.535 Kč - 198.350 Kč 1.993.520 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 3 
 
Diskuse: 
Členové rady města materiály č. 17 a 18 posuzovali dohromady. 
 
Přijaté usnesení: 593/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 

„Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim“, se společností AVENZO VICE a.s., se 
sídlem Křižíkova 2988/68g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v odpočtu 
méněprací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

18. Hasičská zbrojnice - dodatek č. 4 k SOD 2014//D0045 
(Předkladatel: Ing. Oldřich Štarha, zpracovatel: Ing. Jindřiška Honců) 
 
V souvislosti s realizací akce "Zateplení hasičské zbrojnice, Kuřim", žádá OI o schválení uzavření 
dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku je přípočet víceprací v hodnotě 68.998 Kč bez 
DPH. 
Jedná se vícepráce v rozsahu: 
- zateplení čelní stěny garáže a části za schodištěm 
- práce související s únosnou vrstvou podloží u vrat 
- práce související s jinou původní skladbou střechy S5 vč. odvětrání střešního pláště 
- nátěr střechy PHM a věže 
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- žaluzie do bytu správce 
- dodávka držáku na vlajku 
- oplechování parapetů skladu PHM 
- domácí telefon do klubovny 
- elektroinstalace - zásuvky a světla dle požadavků SDH, kabeláž 
 
 dle SOD méně dod. č. 1 více dod. č. 2 méně dod. č. 3 více dod. č. 4 celkem 

Cena bez DPH 1.820.968 Kč     -91.765 Kč 82 260 Kč - 163.926 Kč 68.998 Kč 1.716.535 Kč 
DPH 21 %    382.403 Kč   -19.271 Kč 17.275 Kč -   34.424 Kč 14.489 Kč    360.472 Kč 
Cena vč. DPH 2.203.371 Kč -111.036 Kč 99.535 Kč - 198.350 Kč 83.487 Kč 2.077.007 Kč 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 594/2014 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo č. 2014/D/0045 

"Zateplení Hasičské zbrojnice Kuřim", se společností AVENZO VICE a.s., se 
sídlem Křižíkova 2988g, 612 00 Brno, IČ 27686680, který spočívá v přípočtu 
víceprací. 

Hlasováno 
Pro: 3 (O. Štarha, Z. Kříž, D. Holman)   Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

19. Různé 
 
A. Zimmermannová – na minulém jednání rady města byl předložen k diskusi materiál o ozvučení 
velké zasedací místnosti. Ptá se, zda má k němu někdo nějaké připomínky? 
D. Holman – je proti. 
 
 
A. Zimmermannová – bylo by v příštím týdnu potřeba svolat mimořádné jednání rady města. 
Z. Kříž – nedokáže nyní termín potvrdit, žádá o telefonické upřesnění termínu. 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 15,25 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Ing. Oldřich Štarha 
místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Zdeněk Kříž 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 11. 2014 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 10. 2014 

1A - plnění usnesení RM 
2 Nečas Milan - pacht pozemku/zahrádky v k. ú. Kuřim  
3 Vladimír a Miluše Vaňkovi – pachtovní smlouva  
4 Milan a Alena Kiliánovi – pachtovní smlouva  
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 p. b. 66-164; 

obnova“ 
 5A - situace 

5B - situace 
 5C - smlouva 
5/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 p. b. 66-164; 

obnova“ 
 5/1A - situace 
 5/1B - situace 
 5/1C - smlouva 
6 Zrušení kupní smlouvy na výkup surového dříví 
 6A - ukončení rámcové kupní smlouvy na dříví 
7 Smlouva o poskytnutí podpory z Operačního programu životní prostředí na akci 

„Revitalizace toku a nivy Lučního potoka, I. etapa“ 
 7A - smlouva 
 7B - rozhodnutí o dotacích 
8 Přestavba kotelny Popkova - smlouva o sdružených dodávkách plynu 

8A - Smlouva plyn 
9 Přestavba kotelny Popkova - dodatek č. 3 k SOD 2014/D/0038 
 9A - dodatek č.3 
10 Sportovně rekreační plocha - smlouva o dodávce elektřiny 
 10A - smlouva EON 
11 Sportovně rekreační plocha - provozní řád 
 11A - provozní řád 
11/1 Hřiště s umělým povrchem - Podlesí - provozní řád 
 11/1A - provozní řád hřiště Kuřim-Podlesí 
12 Přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou Kuřim 
 12A - zápis o výběru žadatele 
 12B - zápis ze šetření 
 12C - pořadník DPS 
13 Výkup surového dříví 
 13A - nabídka Kučera 
 13B - nabídka LMB 
 13C - nabídka FICHR 
14 Bezbariérový přístup do výpravní budovy žst. Kuřim - Dod. č. 1 SOD 
 14A – dodatek č. 1 
 14B - odsouhlasený rozpočet VCP a MP 
15 Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
 15A - situace 
 15B - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
15/1 Jaroslav Hala – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
16 AGRODRUŽSTVO Brťov - Lipůvka – pacht pozemků k zemědělskému obhospodařování 
 16A - situace 
 16B - situace 
 16C - situace 
 16D - seznam pozemků 
17 Hasičská zbojnice - dodatek č. 3 k SOD 2014/D/0045 
 17A - dodatek č. 3 
18 Hasičská zbrojnice - dodatek č. 4 k SOD 2014//D0045 
 18A - dodatek č. 4 


