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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 25/2015 konané dne 5. 8. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman – místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – 

členové rady města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:09 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. P. Ondrášek. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 7. 2015 

2 Vyřazení majetku města 

3 Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace 

3/1 Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace - návrh dohody 

4 Dar na provoz kočičího útulku 

4/1 Dar na provoz kočičího útulku 

5 Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje (MAP) 

6 Žádost o souhlas s možným umístěním soukromé ZŠ ve městě Kuřim 

7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. Etapa 
– výsledek zadávacího řízení 

8 Maringotka 

9 Urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 

10 Různé 

 
 
 
Z jednání se vzdálil v 14:10 hod. D. Holman. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 7. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Přijaté usnesení: 450/2015 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 7. 
2015. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Na základě žádosti OI předkládá odbor majetkoprávní RM návrh na vyřazení neukončeného majetku 
z důvodu zmařené investice „Kuřim - vstupní byty k sociálnímu bydlení“. Přínos vyřazované 
dokumentace pro případné využití v budoucnosti je minimální. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 

B - žádost OI 
 
Přijaté usnesení: 451/2015 - RM schvaluje vyřazení neukončeného majetku města Kuřim dle 

přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

3. Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení vyčlenění 17.952 Kč bez DPH (21.722 Kč) z drobných 
investic na pořízení a montáž nového skleníku o rozměrech 3m x 4,5m x 2,2m, na soukromé parc. č. 
1366/1, a to z důvodu jeho demolice (zrušení) při opravě jednotné kanalizace v majetku města Kuřimi. 
V ul. Jiráskova v komunikaci a v soukromých parcelách jednotlivých vlastníků je uložena jednotná 
kanalizace v majetku města. Při opravě kanalizace a při manipulaci s technikou, která se použila pro 
výměnu jednotlivých kanalizačních trub z důvodu havarijního stavu kanalizace, bylo nutné skleník (po 
odsouhlasení vlastníka) odstranit. Z výše uvedeného důvodu pan Kameník od města Kuřimi požaduje 
náhradu za poničený skleník, a to ve výši 17.952 Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá hodnotě 
nového skleníku s přibližně stejnými parametry jako skleník odstraněný. 
 
Přijaté usnesení: 452/2015 - RM schvaluje vyčlenění 21.722 Kč vč. DPH z drobných investic na 

pořízení a montáž nového skleníku na soukromé parc. č. 1366/1. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

3/1. Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace - návrh dohody 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení Dohodu o narovnání, uzavřenou mezi městem Kuřim 
a p. Kameníkem, bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a to z důvodu demolice (zrušení) stávajícího 
skleníku v majetku soukromé osoby, při opravě jednotné kanalizace v majetku města Kuřim na parc. č. 
1366/1. Finanční náhrada dosahuje výše 17.952 Kč bez DPH (21.722 Kč). 
 
V ul. Jiráskova v komunikaci a v soukromých parcelách jednotlivých vlastníků je uložena jednotná 
kanalizace v majetku Města (přibližně z roku 1970 a není předána do provozování společnosti BVK, 
a.s.). Město Kuřim provedlo v roce 2013 kamerový průzkum, kterým se zjistilo, že 1 úsek v komunikaci 
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a 4 úseky na soukromých pozemcích jsou v havarijním stavu a je nutná jejich oprava. Čtyři opravy 
proběhly v roce 2014. Poslední úsek byl opraven začátkem tohoto roku. 
Parcela dotčeného (č. 1366/1) je z velké části zastavena rodinným domem, zahradním domkem 
a skleníkem s pevnými základy. Při opravě kanalizace a při manipulaci s technikou, která se použila 
pro výměnu jednotlivých kanalizačních trub, bylo nutné skleník (po odsouhlasení vlastníka) odstranit. 
Z výše uvedeného důvodu pan Kameník od města Kuřimi požaduje náhradu za poničený skleník, a to 
ve výši 17.952 Kč bez DPH. Tato hodnota odpovídá hodnotě nového skleníku s přibližně stejnými 
parametry jako skleník odstraněný. Pan Kameník, vlastník dotčeného pozemku, není na tuto stoku ani 
napojen (napojení v ul. Wolkerova) a do roku 2014 nevěděl, že je kanalizace v jeho parcele uložena. 
 
Částka v celkové výši 21.722 Kč vč. DPH bude po uzavření dohody čerpána z „Drobné investice“ 
ORG 1 006 000 000. 
 
Přílohy: A - návrh dohody 

B - žádost 
C - faktura 

 
Přijaté usnesení: 453/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dohody o narovnání, mezi městem Kuřim 

a p. Kameníkem, bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a vyplacením částky dosahující 
výše 21.722 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Dar na provoz kočičího útulku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Rada města Kuřimi schválila svým usnesením č. 384/2015 ze dne 1. 7. 2015 příspěvek na útulek pro 
kočky v Polné ve výši 5.000 Kč. Příjemcem daru ale nemůže být Spolek na ochranu zvířat v Polné, 
který útulek zřídil, ale je nutné zaslat dar přímo na společnost: 1. kočičí útulek Na Vysočině, Skrýšov 
12, 588 13 Polná, IČ 03731821. 
 
 
Na jednání se vrátil v 14:18 hod. D. Holman. 
 
 
Přijaté usnesení: 454/2015 - RM ruší usnesení RM č. 384/2015 ze dne 1. 7. 2015 o daru ve výši 

5.000 Kč spolku na ochranu zvířat v Polné. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

4/1. Dar na provoz kočičího útulku 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Přílohy: A - darovací smlouva - kočičí útulek 
 
Přijaté usnesení: 455/2015 - RM schvaluje dar ve výši 5.000 Kč pro 1. kočičí útulek Na Vysočině, 

Skrýšov 12, 58813 Polná, IČ 03731821. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 



 
 

 

4 

 

5. Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území 
Jihomoravského kraje (MAP) 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Informace o MAS, historie: 
MAS - místní akční skupina, je to další cesta pro čerpání evropských dotací a sdružení místních 
aktivních podnikatelů, neziskových organizací a občanů. Místní akční skupina (dále MAS) je na 
politickém rozhodování nezávislým společenstvím občanů, neziskových organizací, soukromé 
podnikatelské sféry a veřejné správy (obcí, svazků obcí a institucí veřejného moci), které spolupracují 
na rozvoji venkova, zemědělství a získávání finanční podpory z EU a z národních programů, pro svůj 
region, metodou LEADER. Základním cílem MAS je zlepšování kvality života a životního prostředí ve 
venkovských oblastech. Jedním z nástrojů je také aktivní získávání a rozdělování dotačních 
prostředků. MAS postupují ve své činnosti a řízení dle metody LEADER.  Metoda LEADER je 
založena na principu zdola-nahoru. Veškeré náměty a projekty by měly vycházet z myšlenek 
a podnětů místních venkovských subjektů a občanů, tedy zdola, nikoliv direktivně řízeny krajskou, 
státní nebo evropskou politickou mocí shora. V červnu roku 2012 byla v Kuřimi založena nová MAS 
s názvem „Brána Brněnska“. Kromě ustálení členské základny, výběru loga MAS, proběhlo i podání 
žádosti o dotaci ze SZIF (Státního zemědělského fondu) na Osvojování dovedností, podání žádosti ze 
SZIF z projektů spolupráce (další informace v článku Technické Mateřské školky) a žádost o dotaci na 
tvorbu ISÚ (Integrovaná strategie území) z JMK (Jihomoravského kraje). 
 
Adresa: 
MAS Brána Brněnska, o. s. 
Jungmannova 968, 664 34 
IČ:  22712372 
Založení:  7. 6. 2012 
 
Současné informace o dění v MAS: 
V průběhu jara 2015 pracovala MAS s mateřskými školami z celé MAS v  projektu Technické školky. 
Projekt byl završen v měsíci květnu a červnu 2015 závěrečnou konferencí v Boskovicích 

a prezentacemi jednotlivých školek z celého projektu. Byl pořízen i krátký film o projektu vizte odkaz 

<http://branabrnenska.cz/> - přímo na hlavní stránce.  Koncem měsíce června odevzdala MAS na 
SZIF žádost o proplacení dotace související s tímto projektem. Dotaci ze SZIF  obdrží MAS zřejmě do 
konce roku 2015. Následně proběhne i vyúčtování této dotace s městem Kuřim a s dalšími partnery 
v projektu. 
 
Další projekt, kterého se MAS zúčastnila, byl projekt Místní akční skupiny jako platformy pro různé 
aktivity regionálního rozvoje. Projektu se účastnilo celkem 5 místních akčních skupin, z toho 3 místní 
akční skupiny, které mají zkušenosti z minulých plánovacích období. Smyslem projektu bylo získat 
zkušenosti s praktickým fungováním místních akčních skupin, například v oblasti vypisování výzev na 
dotace, hodnocením a výběrem projektů v rámci těchto výzev atd. V projektu jsme vydali stručnou 
informační brožurku, vizte odkaz <http://branabrnenska.cz/mistni-akcni-skupiny-jako-platformy-pro-
ruzne-aktivity-regionalniho-rozvoje/>. 
 
Nutná podmínka k tomu, aby samotná MAS mohla rozdělovat dotace za období 2014 -2020 je 
standardizace a schválení strategického plánu MAS (SCLLD - Strategie komunitně vedeného místního 
rozvoje). MAS zajistila zapsání svých nových stanov a orgánů MAS do rejstříku zapsaných spolků. 
MAS splnila i další podmínky MMR a SZIF, zveřejnění informací na webu, doložení ověřených podpisů 
všech členů výborů z MAS a další. Následně byla podána na SZIF žádost o schválení standardizace 
MAS. Během srpna 2015 budou k dispozici připomínky ze SZIF. 
 
MAS Brána Brněnska se podařilo dostat se mezi 50 MAS, které mohly mít předběžně posouzenu 
kvalitu své SCLLD. Ministerstvo pro místní rozvoj si na tento projekt pozvalo externí firmu, která 
ohodnotila naši strategii průměrnou známkou 3,4 z možných 4. V červenci proběhlo jednání 
s ministerstvem a hodnotitelskou firmou, kde s manažery MAS ústně probírali obsah strategie 
a strategie byla hodnocena jako velmi dobrá ve srovnání s ostatními předanými strategiemi. 
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V průběhu léta bude ještě SCLLD MAS Brána Brněnska dopracována a následně finálně odeslána na 
Ministerstvo pro místní rozvoj. 
 
Projekty MAS Brána Brněnska, z. s. 2013 - 2015 
 

Účel podpory  rok výše dotace 

v Kč 

výše dotace 

v % 

zdroj 

Získávání dovedností pro MAS Brána 

Brněnska 

2013 - 

2014 

500 000 100 SZIF 

Integrovaná strategie území  2014 50 000 50 JmK 

Technická pomoc  MMR 2014 362 990 100 MMR 

Technické školky  2014 1 516 230 90 SZIF 

Podpora MAS 2015 150 000 70 JmK 

MAS jako nástroj spolupráce obcí pro 

efektivní chod úřadů 

2014 - 

2015 

268 800 80 SMS 

 
Informace k MAP (Místním akčním plánům): 
 
Průběžná výzva na získání dotace pro vytvoření MAP bude vyhlášena v srpnu 2015 v rámci PO3 OP 
VVV. Oprávněnými žadateli budou obce s rozšířenou působností (ORP), svazky obcí (DSO, 
mikroregiony) či MAS. Žádosti bude možné podávat do konce roku 2016. Realizace projektů MAP 
bude probíhat vždy minimálně 12 a maximálně 24 měsíců, MAS výše spolufinancování 0 %, obce 
a DSO výše spolufinancování 5 %. 
MAP bude zpracován na období 1 roku. Územím pro zpracování MAP bude území ORP. Rozdělení 
území + žadatele MAP musí schválit Regionální stálá konference pro území Jihomoravského kraje 
(RSK JMK) - materiál bude připraven na její nejbližší zasedání (25. 9. 2015). 
Projekty MAP budou rozděleny do tří kategorií: preMAP, MAP a MAP+. To, zda bude na daném území 
zpracování preMAP nebo MAP si zvolí žadatel podle situace v území daného ORP (stavu fungování 
lokálních partnerství, komunikačních platforem apod.); MAS Brána Brněnska doporučuje pro ORP 
Kuřim kategorii MAP. 
 
Vyhlášení výzvy z MŠMT: 
 
datum vyhlášení výzvy: 17. 8. 2015 
 
datum zahájení příjmu žádostí o podporu: 30. 9. 2015 
 
průběžné uzávěrky příjmu žádostí o podporu: 30. 10. 2015, 1. 2. 2016, 1. 5. 2016, 1. 8. 2016, 31. 12. 
2016 
 
V rámci zpracování MAP bude vytvořen řídící výbor (pro schvalování MAP) a pracovní skupiny 
(fyzické zpracování MAP). Odborným garantem MAP bude systémový projekt (metodická podpora 
zpracovatelům MAP - konzultace, poradenská činnost, vzdělávání, metodická pomoc při zpracování 
MAP) - v každém kraji vznik Metodického regionálního centra (řízené MŠMT). 
 
Pro čerpání dotací (škol) z IROP bude nutné vypracovat Strategický rámec MAP do roku 2020 (hlavní 
výstup preMAP). Žadatelé z území ORP, pro které nebude zpracován MAP, nebudou a priori 
vyloučeni z možnosti podávat projekty s finanční podporou OP VVV (individuální projekty koncepční, 
tematické partnerství a sítě, šablony), ale pro některé oblasti dotací bude nutné pro školy mít MAP 
vytvořen. 
 
MAP by měl být zpracováván zjednodušeně ve 2 základních krocích - 1) analýza území, stanovení 
potřeb a priorit a 2) rozpracování priorit do formy opatření (tj. jak dosáhnout kýženého stavu, resp. jak 
vyřešit problémy v daném území). 
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Financování projektů MAP - uznatelné náklady projektu vzniknou od doby, kdy projekt projde fází 
přijatelnosti.  V rámci projektu - zjednodušené vykazování - pouze mzdové náklady + paušální max. 
40 % z těchto mezd jako uznatelné náklady (nebude vykazováno v monitorovacích zprávách, 
kontrolováno bude pouze při případných kontrolách na místě nebo při kontrole z MF). Příprava 
projektu není uznatelný náklad. Monitorovací období bude trvat 3 měsíce (zjednodušená forma 
vykazování výdajů). Nositelům projektu bude na realizaci projektu poskytnuta na počátku zálohová 
platba (předpokládá se 30 % nákladů). Dále proběhne seminář pro žadatele a příjemce v době 
vyhlášení výzev.   U kategorie MAP je minimální dotace 1 mil. Kč a max. 4 mil. Kč. 
 
Pokud bude žadatelem o projekt MAP ORP musí zapojit 70 % škol na území  SOORP, jejichž je 
zřizovatelem + 70 % škol na území SO ORP, jejichž zřizovateli jsou jiné subjekty (soukromé školy, 
církevní školy, ZUŠ apod.). Pokud je žadatelem MAS nebo DSO/mikroregion musí být do projektu 
zapojeno 70 % škol na území ORP. Osloveny musí být všechny školy v ORP. 
 
Projektem bude podpořeno:  

· Vytvoření pracovního týmů (např. zaměstnanec MAS, zaměstnanec z ORP školství, pověřený 
radní, tajemník, ředitelé škol, učitelé ze škol, zaměstnanci z volnočasových aktivit, možnost 
zajištění místa asistenta pedagoga, školního psychologa, doučování dětí a další); 

· Režijní výdaje; 
 
Diskuse: 
A. Zimmermannová – nyní je nutné rozhodnout, jestli vše zajistí město nebo MAS. 
 
Přijaté usnesení: 456/2015 - RM schvaluje zpracování Místních akčních plánů vzdělávání v území 

Jihomoravského kraje prostřednictvím MAS Brána Brněnska. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

6. Žádost o souhlas s možným umístěním soukromé ZŠ ve městě 
Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Na město Kuřim se obrátila společnost Centre for Modern Education (CZ), s.r.o., s žádostí o souhlas 
s možností umístění soukromé základní školy Heuréka na území města Kuřimi. Jedná se o menší 
školu s plánovanou kapacitou 60 žáků. Zaměření školy i metodicko-organizační zázemí je popsáno 
v příloze tohoto materiálu. 
V současné době probíhá jednání o možném umístění této školy v prostorách kuřimského zámku. 
Teoretickou variantou budoucího umístění je i umístění školy v objektu Centra technického 
vzdělávání, bude-li v Kuřimi zřízeno a bude-li pak nový vlastník objektu (JMK) souhlasit s využitím 
volných kapacit objektu. Souhlas města s možným umístěním znamená otevření dveří k dalším 
jednáním a zároveň nutnou podmínku pro budoucí zřízení školy. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - představení školy - pro obce 
 
Přijaté usnesení: 457/2015 - RM souhlasí s působností základní školy s kapacitou 60 žáků, jejíž 

činnost bude vykonávat právnická osoba „2. základní škola Heuréka, s.r.o.“ 
(zřizovatel: Jan Kala, bytem Libochovičky 7, 273 42 Stehelčeves) na území města 
Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 1. Etapa – výsledek zadávacího řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce 
kanalizace“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Ve spolupráci s administrátorem výběrového řízení společností KANSPO s.r.o. bylo zajišťujícím 
odborem na základě usnesení RM 395/2015 a RM 396/2015 ze dne 10. 7. 2015 realizováno zadávací 
řízení na veřejnou zakázku s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace“. 
Zakázka je kryta finanční částkou 5,1 mil. Kč z rozpočtu města, ORG 1303 000 000. Oznámení 
o zahájení zadávacího řízení včetně zadávací dokumentace byla dne 13. 7. 2015 uveřejněna na 
elektronické úřední desce. 
Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení 
nabídek a v Protokolu o jednání hodnotící komise.  
Jediným hodnotícím kritériem byla nejnižší nabídková cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 3 uchazečů. Hodnotící komise na základě prvního 
jednání: 

- vyřadila z dalšího posuzování nabídku č. 3 a doporučuje zadavateli bezodkladné vyloučení 
uchazeče „Sdružení MERTASTAV a L.N.O.“, se sídlem Štěpánovská 1176, 666 02 
Předklášteří, IČ 26247461 z důvodu nesplnění požadavků zadavatele v zadávací 
dokumentaci. 

- hodnoticí komise jednomyslně doporučuje, aby uchazeči TREPART s.r.o., se sídlem 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4 IČ 25917838, jehož nabídka splňuje všechny zadávací 
podmínky, a je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou, byla přidělena tato zakázka za cenu 
2.188.083,80 Kč bez DPH. 

 
Přílohy: A - protokol 

B - zpráva 
 
Diskuse: 
D. Holman – tajemnice proškolí všechny, aby se obrnili na případné předpokládané nepochopení 
uchazeče. Aby věděli rizika, aby jim předcházeli. 
 
Přijaté usnesení: 458/2015 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu z prvního 

jednání hodnotící komise a ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek na 
zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 
novostavba - 1. Etapa: bourací práce a rekonstrukce kanalizace“ a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 
782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, která předložila nejnižší cenovou nabídku. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

8. Maringotka 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Vzhledem ke skutečnosti, že jedna z maringotek, která je využívaná pro dočasné ubytování sociálně 
slabých občanů, je nadále neobyvatelná, požádal odbor OSVP o zakoupení náhradní maringotky. 
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Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 459/2015 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy s Josefem Flaxem, bytem 

xxxxxxxxxxx 664 43 Želešice, jejímž předmětem je nákup maringotky za 40.000 Kč 
pro dočasné ubytování sociálně slabých občanů. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
S ohledem na budoucí řešení veřejné dopravní a technické infrastruktury ve vazbě na plánované 
zpřístupnění areálu a napojení na sousední sportovní areál je nutné vypracovat urbanistickou studii na 
celý areál TOS Kuřim včetně sportovního areálu v prostoru mezi sportovním areálem, Blanenskou 
ulicí, areálem Slévárny Kuřim a severozápadním koncem zástavby. 
Studie navrhne, s ohledem na stávající majetkové poměry, obsluhu území veřejnou dopravní 
a technickou infrastrukturu a bude v souladu s platným územním plánem. 
Celková cena je 100.000 Kč bez DPH, cena celkem včetně DPH činí 121.000 Kč. 
Vlastníci areálů, tj. ALTA, Kuličkové šrouby Kuřim a.s., Blanenská 1277, Kuřim a Slévárna Kuřim a.s. 
zaplatí projektantovi za řešení svých areálů rovněž 100.000 Kč bez DPH. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – studie bude dopracována o sportovní halu. 
J. Vlček – v majetkoprávních vztazích je už zahrnut majetek města, což je stadion. 
D. Holman – potřebujeme řešit širší vazby. 
D. Sukalovský - potřebujeme se perspektivně dostat ke svým pozemkům a vytěsnit dopravu 
z komunikace. Telefonicky kontaktoval arch. Kynčla s dotazem, zda budou součástí studie dvě 
alternativní cesty do sportovního areálu. 
arch. Kynčl – počítá, že alternativních bodů bude více, tzn. třeba napojení přes Medex a od ul. 
Blanenské. 
D. Holman – to co tam musí být je to, aby se na našich pozemcích vyřešilo připojení haly za tou naší 
sportovní halou. 
arch. Kynčl – rozumí tomu. 
 
Přijaté usnesení: 460/2015 - RM schvaluje vyčlenění částky 121.000 Kč včetně DPH na 

Urbanistickou studii „Otevření areálu TOS Kuřim včetně vazeb na rozvojové plochy 
města“, zpracovatel společnost KNESL + KYNČL s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 
Brno z ORG 1 008 000 000 Studie a projekty. Součástí studie bude variantní 
zpracování příjezdové komunikace k připravované sportovní hale a dále do 
sportovního areálu vedené výhradně po pozemcích ve vlastnictví města Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Dodatek č. 68 nájemní a provozní smlouvy o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu 
 
Přijaté usnesení: 461/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 68 nájemní a provozní smlouvy 

o provozování vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu s Brněnskými 
vodárnami a kanalizacemi, a.s., IČ 46347275, se sídlem Hybešova 254/16, Brno. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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Na jednání se dostavil v 15:01 hod. Ing. P. Ondrášek. 
 
 
 

11. Prodloužení termínu dodání realizační dokumentace na 
Sportovní halu 
 
Přijaté usnesení: 462/2015 - RM schvaluje prodloužení termínu předání realizační dokumentace pro 

Sportovní halu Kuřim do 4. 9. 2015 a ukládá odboru investičnímu zpracování 
dodatku ke smlouvě. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání v 15:25 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 5. 8. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 29. 7. 2015 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku města 
 2A - vyřazovací protokol 
 2B - žádost OI 
3 Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace 
3/1 Náhrada škody vzniklé při opravě kanalizace - návrh dohody 
 3A - návrh dohody 
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 3B - žádost 
 3C - faktura 
4 Dar na provoz kočičího útulku 
4/1 Dar na provoz kočičího útulku 
 4A - darovací smlouva 
5 Příprava Místních akčních plánů vzdělávání v území Jihomoravského kraje (MAP) 
6 Žádost o souhlas s možným umístěním soukromé ZŠ ve městě Kuřim 

6A - žádost 
6B - představení školy - pro obce 

7 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. 
Etapa – výsledek zadávacího řízení 
7A - protokol 
7B - zpráva 

8 Maringotka 
8A - smlouva 

9 Urbanistická studie "Areál TOS Kuřim" 


