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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2015 konané dne 20. 10. 2015 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 22:12 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Název zakázky: Dodávka speciálního 
vozidla s mycí nástavbou“ 

2 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 10. 2015 

3 Schválení užívání insignie 

4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 1. Etapa, 
Dodatek č. 1 ke SoD 

5 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, PD 
interiéru 

6 Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 

6/1 Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 

7 Poskytnutí daru - náhrada škody 

8 Masozávod Kuřim – STEINEX , a.s. - napojení objektu na inženýrské sítě 

9 UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, VINUAR group, s.r.o. – 
záměr 

9/1 UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, VINUAR group, s.r.o. – 
záměr 

10 Mgr. Radovan Horák, Kuřim – souhlas s pronájmem nebytového prostoru 

11 Žádost o poskytnutí slevy na pronájem prostor v KD 

12 Trojanovi a Halustoková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 

13 Příprava záměrů projektové přípravy oprav a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací 

14 Různé 
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1. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Název zakázky: 
Dodávka speciálního vozidla s mycí nástavbou“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Ladislav Tomšů) 
 
Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. žádá RM jako zástupce majitele společnosti o povolení 
nákupu vozidla s mycí nástavbou a vysokotlakou čistící hadicí s čistící hlavou s čelním paprskem 
a prorážecí trojúhelníkovou hlavou. 
 
Odůvodnění: 
V současné době používá CTSK k mytí vozovek vozidlo Š 706 RTH. Rok výroby tohoto vozidla je 
1980. V majetku CTSK je od roku 2003 a jeho pořizovací cena byla 30.000 Kč. Vozidlo je sice málo 
poruchové, ale v případě závady se již obtížně shánějí náhradní díly. Zároveň je vozidlo již 
konstrukčně zastaralé a není proto schopno plnit veškeré požadavky zákazníků na tuto techniku. 
 
Předpokládaná cena zakázky: 3.500.000 Kč bez DPH. 
 
Finanční krytí - bankovní úvěr u KB 
 
Přílohy: A - výzva 

B - příloha č. 2 Technické podmínky 
C - komise 

 
Přijaté usnesení: 575/2015 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na dodávku speciálního 

vozidla s mycí nástavbou, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
a současně jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

2. Zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 10. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 10. 2015. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2.1. – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2.2 – tento bod nebyl projednáván. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – situovat zastávky tak, aby mohly být využitelné pro plnohodnotnou městskou 
dopravu. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
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Bod č. 5 – schvaluje: 
D. Sukalovský – žádá zpracování projektu k zatáčce. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 576/2015 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 12. 10. 

2015 v bodech 3, 4, 6 a 7 a schvaluje body 1, 2.1., 5 dle zápisu v příloze. RM 
souhlasí se zadáním studie proveditelnosti zastávek IDS u OD Elprum. 

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

3. Schválení užívání insignie 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Lenka Krejčová) 
 
V souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění, předkládáme ke 
schválení užívání insignie při sňatečných a jiných občanských obřadech členy Zastupitelstva města 
Kuřimi pověřenými prováděním těchto obřadů. Jedná se o užívání závěsného odznaku se státním 
znakem a nápisem Česká republika. 
 
Přijaté usnesení: 577/2015 - RM stanovuje v souladu s § 108 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., 

o obcích, v platném znění, že členové Zastupitelstva města Kuřimi pověření 
prováděním sňatečných obřadů mohou používat při těchto obřadech a dalších 
občanských obřadech závěsný odznak s velkým státním znakem. 

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

4. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, 1. Etapa, Dodatek č. 1 ke SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
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 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
je změna termínu dokončení díla, na základě žádosti zhotovitele společnosti TREPART s.r.o., 
důvodem jsou změny v projektové dokumentaci - SO 02 Rekonstrukce kanalizace. 
V PD bylo uvažováno s kanalizačními šachtami z prefabrikovaných dílců. S ohledem na zjištění 
přítoků DN 300 a DN 150 do stávající šachty RŠ 4 je požadavek BVaK na zachování stávajícího stavu 
- provedení dna z monolitu na místě. Toto řešení umožní snadnější pokládku kanalizace - bez 
drahých manžet a dopojování krátkých kusů. 
 
Termín dokončení díla dle SoD:   do 22. 10. 2015 
Termín dokončení díla dle Dodatku č. 1: do 9. 11. 2015 
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Pozn.: v tuto chvíli probíhá jednání o technickém řešení a ceně víceprací, výše víceprací je TDI 
odhadována na částku 50 - 100 tis. Kč. 

 
Přílohy: A - dodatek č 1 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – zatím se jedná jen o posunutí termínu, o vícenákladech se bude jednat později. 
 
Přijaté usnesení: 578/2015 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0052 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 1. etapa - Bourací práce 
a rekonstrukce kanalizace“ se společností TREPART s.r.o., se sídlem Pištěkova 
782/3, 149 00 Praha 4, IČ 25917838, který spočívá ve změně termínu dokončení 
díla z 22. 10. 2015 do 9. 11. 2015. 

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

5. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit 
– novostavba, PD interiéru 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo schválit zhotovitele PD 
pro vybavení interiéru na výše uvedenou akci - společnost 7points s.r.o. 
 
Tato firma zpracovávala celou PD novostavby, od stavebního povolení až pro prováděcí a zadávací 
projekt. Dne 18. 9. 2015 odevzdala poslední část dokumentace pro provedení stavby. S ohledem na 
nutnost zpracovat PD novostavby v co možná nejkratším termínu, bylo uvažováno, že PD pro 
vybavení interiéru bude zadána až po dokončení projektu. 
V návrhu financování na podání žádosti na MF byly interiéry uvedeny samostatně, jsou neuznatelnou 
položkou. 
Na vybavení interiéru je uvažováno s částkou  1.875.500 Kč vč. DPH. 
 
OI na schůzce dne 30. 9. 2015 jednal se společností 7points s.r.o. o ceně. Cena z nabídky je 173.768 
Kč vč. DPH, zakázka bude zadána na objednávku. 
 
PD bude zahrnovat: 

- Projekt interiéru stavby v úrovni PD pro provádění staveb a výběr zhotovitele, vč. výkazu 
výměr a rozpočtu; 

- Dispoziční schémata vybavení objektu; 
- Uvedení materiálů, návrh vybavovacích předmětů a barevnosti; 
- Spolupráce při výběru zhotovitele a realizaci interiéru; 
- Grafické výstupy ve 2 a 3D. 

 
Přílohy: A - nabídka 
 
Přijaté usnesení: 579/2015 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky na zpracování projektové dokumentace interiéru akce 
„Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba" 
a schvaluje jako zpracovatele společnost 7points, s.r.o., Blanenská 355/117, 
664 34 Kuřim, IČ 28323793. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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6. Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem obecního bytu č. 1173/4, 2+1, ul. Tišnovská, umístěného ve II. NP 
bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. Dne 30. 9. 2015 byla ukončena dohodou nájemní smlouva k předmětné bytové jednotce 
manželům Peškovým. 
Dle prohlášení vlastníka je tato bytová jednotka byt 2+1. Byt však byl v minulosti nájemci přebudován 
na 3+kk, kuchyň byla umístěna do velké předsíně a z kuchyně se stal další pokoj. 
 
V roce 2013 byl tento tehdy volný byt nabídnut dle schválených Pravidel města Kuřimi č. 1/2012, 
o volných bytech v majetku města a bytových náhradách, stávajícím nájemcům k výměně a následně 
i žadatelům o byt dle platného pořadníku. Protože o byt nebyl zájem, byl nabídnut veřejně k nájmu. Ve 
veřejné nabídce projevili o byt zájem manž. Peškovi a byla s nimi uzavřena nájemní smlouva. 
 
Jelikož o tento byt nebyl v minulosti zájem, navrhl nyní odbor majetkoprávní odboru sociálních věcí 
a prevence, zda by nebylo vhodné do bytu přestěhovat společné nájemce bytu č. 853/5 (2+1) v ul. 
Školní (Zdeněk Tököli a Miloslav Pokorný) a jako třetí osoba by se s nimi do bytu mohl přestěhovat 
Lubomír Táborský, t. č. bydlící v sociálním bytě č. 892/1 v ul. Tišnovská. 
 
Stanovisko OSVP k výměně bytů - p. Zdeněk Tököli, pan Lubomír Táborský 
OSVP souhlasí a podporuje možnost výměny bytů pro výše uvedené osoby, neboť se v obou 
případech jedná o sociální začleňování osob ohrožených sociálním vyloučením. 
Jde tedy o výkon státní správy v přenesené působnosti, ale i o samosprávnou činnost města 
a naplňování principů sociální politiky města, která je zakotvena primárně v komunitním plánu města 
Kuřimi, schváleném ZM Kuřimí. 
V případě pana Tököliho je dokonce město Kuřim určeno soudním rozhodnutím veřejným 
opatrovníkem. 
OSVP bude i nadále u obou osob provádět sociální práci v rámci systému ochrany obyvatel. 
 
Nová nájemní smlouva by byla uzavřena se všemi třemi výše zmíněnými jako společnými nájemci od 
1. 11. 2015. Pan Táborský má nyní uzavřenou nájemní smlouvu do 31. 10. 2015, společní nájemci 
pan Tököli a pan Pokorný mají nyní uzavřenou nájemní smlouvu na dobu určitou do 30. 6. 2016. Tuto 
nájemní smlouvu je tedy nutné ukončit dohodou ke dni 31. 10. 2015. 
OSVP má již vytipovanou osobu, která by mohla být umístěna v sociálním bytě č. 892/1, ul. Tišnovská. 
Uvolněný byt na ul. Školní bude nabídnut dle Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 k výměně stávajícím 
nájemcům. Důvodem k přestěhování výše uvedených nájemců jsou opakované stížnosti na soužití 
s p. Tökölim a p. Pokorným ze strany Společenství vlastníků domu č. p. 851, 852, 853 na ul. Školní 
v Kuřimi; všichni tři nájemci společným užíváním bytu (každý samostatný pokoj) také ušetří finanční 
prostředky na bydlení. 
 
Přijaté usnesení: 580/2015 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené se společnými 

nájemci - panem Zdeňkem Tökölim a panem Miloslavem Pokorným, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 853/5, 
ul. Školní, umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 851, 852, 
853, který je součástí pozemku parc. č. 1934, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke 
dni 31. 10. 2015. 

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

6/1. Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 581/2015 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společnými nájemci - 

panem Zdeňkem Tökölim, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxxx panem Miloslavem 
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Pokorným, trvale bytem Kuřim, xxxxxxxxxx a panem Lubomírem Táborským, trvale 
bytem Kuřim, xxxxxxx jejímž předmětem je nájem bytu č. 1173/4, ul. Tišnovská, 
umístěného ve II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 892, 893, 1172, 1173, 
který je součástí pozemku parc. č. 2747/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu určitou 
do 30. 4. 2016 s možností prolongace za nájemné ve výši 56,- Kč/m

2
/měs. + 

zálohy na služby. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Poskytnutí daru - náhrada škody 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Byla doručena žádost paní Jany Zelené, bytem xxxxxxxx 664 34 Kuřim týkající se škody na okně 
rodinného domu v ul. Úvoz. Škoda vznikla v době, kdy byla touto ulicí vedena objízdná trasa při 
uzavírce hlavní komunikace na ul. Tyršova a Tišnovská a to od odlétnutého kamínku od projíždějícího 
vozidla. Paní Zelená žádá o poskytnutí daru od města Kuřim. 
 
V příloze je předložena fotodokumentace. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - faktura, doklad o úhradě 
 
Diskuse: 
D. Holman – jedná se o výjimečnou situaci, v tomto případě by dar udělil. 
P. Ondrášek - město ale ze zákona za tuto škodu neodpovídá. 
D. Sukalovský - vznikl by precedent a škodu by na městě mohl uplatňovat kdokoliv za cokoliv. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje poskytnutí daru ve výši 2.137 Kč paní Janě Zelené, bytem xxxxx 

xxxx 664 34 Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman)  Proti: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček) 
Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

9. UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, 
VINUAR group, s.r.o. – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost UMaGASTRO, s.r.o., zast. jednatelem Jiřím Blažkem, se sídlem Jiráskova 361/4, Kuřim, 
IČ 25568426 má s městem Kuřim uzavřenou smlouvu o nájmu č. 85/2003 ze dne 7. 7. 2003, ve znění 
dodatku č. 1 ze dne 30. 6. 2015. Předmětem této nájemní smlouvy je pronájem: 

a) částí pozemků, a to: 
· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 27 m

2
 za 

účelem provozování hostinské činnosti (letní zahrádka) - A, 
· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 26 m

2
, za 

účelem obsluhy udírny a parkování kol - B, 
· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 29 m

2
 za 

účelem provozování hostinské činnosti (prostor přiléhající ke štítové zdi objektu 
klubovny ČSCH ZO Kuřim - dřevěná budova) - C, 

· části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 25 m
2
 za účelem provozování 

hostinské činnosti - D, 
(vizte příloha - situace) 



 
 

 

7 

b) nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti ve spojovacím krčku objektu 
bývalého Dělnického domu č. p. 338 v Kuřimi, Legionářská ul. navazující na objekt klubovny 
ČSCH ZO Kuřim na pozemku parc. č. 2005/2 a pozemku parc. č. 2006/2, vše v k. ú. Kuřim, 
které budou využity jako výčep, sklep za účelem uskladnění zboží a sociální zařízení, jak pro 
personál, tak pro návštěvníky pivnice. 

 
Pan Blažek dne 20. 10. 2015 požádal o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 11. 2015. 
Současně pan Blažek požádal o vyhlášení záměru na pronájem výše uvedených nebytových prostor 
a pozemků společnosti VINUAR group s.r.o., Kuřim. 
Společnost VINUAR group s.r.o., se sídlem Popkova 996/14, Kuřim, IČ 04172027, dne 20. 10. 2015 
požádala o pronájem zmíněných nebytových prostor a pozemků za stejných podmínek, jaké měla 
společnost UMaGASTRO, s.r.o. Společnost VINUAR group s.r.o. má již s Českým svazem chovatelů, 
základní organizací Kuřim, uzavřenou nájemní smlouvu na pronájem budovy s pozemkem 
k provozování hostinské činnosti v objektu ČSCH Kuřim (pivnice „U Kozla“). 
 
OMP navrhuje žádosti společnosti UMaGASTRO, s.r.o. vyhovět a uzavřít dohodu o ukončení nájemní 
smlouvy ke dni 30. 11. 2015. 
Dále navrhuje vyhlásit adresný záměr dle ustanovení § 39 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
v platném znění. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Přijaté usnesení: 582/2015 - RM schvaluje dohodu o ukončení nájemní smlouvy č. 85/2003, ve 

znění dodatku č. 1, jejímž předmětem je nájem nebytových prostor, a to sklepa, 
sociálního zařízení a místnosti ve spojovacím krčku objektu bývalého Dělnického 
domu č. p. 338 v Kuřimi, ul. Legionářská, a dále částí pozemků parc. č. 2005/3 
a  parc. č. 2006/1 vše v k. ú. Kuřim, se společností UMaGASTRO, s.r.o., se sídlem 
Jiráskova 361/4, Kuřim, IČ 25568426, a to dohodou ke dni 30. 11. 2015. 

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

9/1. UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, 
VINUAR group, s.r.o. – záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A – situace 
 
Přijaté usnesení: 583/2015 - RM schvaluje záměr na pronájem: 

a) částí pozemků, a to: 
· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
27 m

2
 za cenu 140 Kč/m

2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti (letní 

zahrádka) - A, 
· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
26 m

2
, za cenu 50 Kč/m

2
/rok za účelem obsluhy udírny a parkování kol - B, 

· části pozemku parc. č. 2005/3 a parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o celkové výměře 
29 m

2
 za cenu 140 Kč/m

2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti 

(prostor přiléhající ke štítové zdi objektu klubovny ČSCH ZO Kuřim - dřevěná 
budova) - C, 
· části pozemku parc. č. 2006/1 k. ú. Kuřim o výměře 25 m

2
 za cenu 140 

Kč/m
2
/rok za účelem provozování hostinské činnosti - D, 

(dle přílohy A - situace) 
b) nebytových prostor, a to sklepa, sociálního zařízení, místnosti ve 
spojovacím krčku objektu bývalého Dělnického domu č. p. 338 v Kuřimi, 
Legionářská ul. navazující na objekt klubovny ČSCH ZO Kuřim na pozemku parc. 
č. 2005/2 a pozemku parc. č. 2006/2, vše v k. ú. Kuřim, které budou využity jako 
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výčep, sklep za účelem uskladnění zboží a sociální zařízení, jak pro personál, 
tak pro návštěvníky pivnice za cenu 10.272 Kč/rok 
společnosti VINUAR group s.r.o., se sídlem Popkova 996/14, Kuřim, IČ 04172027, 
s pravidelnou roční valorizací na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou. 

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

8. Masozávod Kuřim – STEINEX , a.s. - napojení objektu na 
inženýrské sítě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Dne 14. 9. 2015 komise stavební doporučila radě města Kuřimi záměr stavby s názvem Masozávod 
Kuřim - STEINEX a.s., se sídlem Mojmírovo náměstí 31/20, 612 00 Brno, vypracovanou Ing. 
Vlastimilem Šťastou v červnu 2015. 
Rada města Kuřimi 23. 9. 2015 vzala na vědomí projektovou dokumentaci pro územní rozhodnutí. 
Tato projektová dokumentace neobsahovala situaci - koordinační výkres napojení masozávodu na 
inženýrské sítě v koordinaci s územní studií dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim, vypracovanou 
Ing. Kateřinou Mičovou Polesnou - Atelier DPK, s.r.o, 602 00 Brno, v září 2014. 
Aktuální situaci k projektové dokumentaci, vypracovanou Ing. Vlastimilem Šťastou v říjnu 2015, 
předložil investor dodatečně městu Kuřimi dne 12. 10. 2015. 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení napojení objektu Masozávod Kuřim - STEINEX a.s., 
v průmyslové zóně v ulici Tišnovská, na parc. č. 2706/4, 2700/64, 4334 a 4333, k. ú. Kuřim, na 
inženýrské sítě, a to konkrétně na vodovod a na kanalizaci pro veřejnou potřebu v koordinaci s územní 
studií dopravního řešení ul. Tišnovská, Kuřim. 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – v komisi se projednávalo v jiné podobě, stále se to vyvíjí. 
D. Sukalovský – má to jiné řešení? 
S. Bartoš – ano, ale musí se jít koncepčně, nadimenzovat kanalizaci apod. a to může jedině město. 
D. Sukalovský – peníze se nám nevrátí. 
 
Přijaté usnesení: 584/2015 - RM souhlasí s napojením objektu Masozávod Kuřim - STEINEX a.s., 

se sídlem Mojmírovo náměstí 31/20, 612 00 Brno, vybudovaném v průmyslové 
zóně v ulici Tišnovská, na inženýrské sítě, dle předložené situace - koordinačního 
výkresu pro územní rozhodnutí v koordinaci s Územní studií dopravního řešení 
ul. Tišnovská, Kuřim. 

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

10. Mgr. Radovan Horák, Kuřim – souhlas s pronájmem nebytového 
prostoru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Mgr. Radovan Horák, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 40 
v bytovém domě č. p. 947 v ul. Wolkerova v Kuřimi. Pan Horák si chce od Společenství domu 947, 
Kuřim pronajmout společný nebytový prostor - místnost o výměře 8 m

2
 v technickém traktu domu č. p. 

947 v ul. Wolkerova za účelem zřízení osobní pracovny. K uzavření nájemní smlouvy 
s pronajímatelem - Společenství domu 947 Kuřim, se sídlem Wolkerova 947/4, Kuřim, IČ 26268621 
potřebuje nadpoloviční souhlas všech vlastníků. 
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Vzhledem k tomu, že město Kuřim je v tomto bytovém domě vlastníkem deseti bytových jednotek 
s podílem 8,1 %, požádal pan Horák město o podpis souhlasu s pronájem zmíněného nebytového 
prostoru. 
OMP doporučuje souhlas udělit, s panem Horákem následně Společenství domu 947, Kuřim uzavře 
nájemní smlouvu na pronájem kanceláře. 
 
Přijaté usnesení: 585/2015 - RM uděluje kladné stanovisko k záměru pana Mgr. Radovana Horáka, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim zřídit si osobní pracovnu v nebytovém prostoru 
- místnosti o výměře 8 m

2
 v technickém traktu domu č. p. 947/4 v ul. Wolkerova 

v Kuřimi. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. Žádost o poskytnutí slevy na pronájem prostor v KD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Mateřské a rodinné centrum KuřiMata, o. s. pořádá v sále kulturního domu ve dnech 22. - 24. 10. 2015 
Burzu dětského oblečení, hraček a sportovních potřeb. Za dva dny pronájmu sálu má občanské 
sdružení zaplatit cenu 6.000 Kč + 21 % DPH (celkem 7.260 Kč). 
Občanské sdružení svým přípisem dne 19. 10. 2015 požádalo o poskytnutí slevy na pronájem sálu. 
Ušetřené finanční prostředky by byly použity na vybavení prostor Mateřského a rodinného centra 
KuřiMaTa, konkrétně na úložný systém pro hračky. 
OMP dává RM ke zvážení poskytnutí slevy. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – určitě dostali dotaci z Programu finanční podpory. 
L. Ambrož – dostali dotaci na celoroční činnost. Dále dotaci z rozpočtu města na nájem prostor na ul. 
Farského. 
P. Ondrášek – na webu města dohledal, že sdružení dostalo dotaci ve výši 35.000 Kč, kterou použijí 
na výtvarný materiál, hygienické potřeby, hračky apod. 
 
Přijaté usnesení: 586/2015 - RM souhlasí s poskytnutím slevy ve výši 3.630 Kč z ceny za pronájem 

sálu v Kulturním domě v Kuřimi ve dnech 22. - 24. 10. 2015 Mateřskému 
a rodinnému centru KuřiMaTa, o. s. 

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

12. Trojanovi a Halustoková – žádost o prodloužení nájemní 
smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Danuše Trojanová, Mgr. Filip Trojan a Linda Halustoková dále jen „nájemci“ uzavřeli v roce 2005 
s městem Kuřim nájemní smlouvu na pronájem části pozemku parc. č. 3402 o výměře 22 m2 v k. ú. 
Kuřim. Předmětný pozemek je dle doposud nezapsaného geometrického plánu č. 1904-154/2004 
označený jako parc. č. 3402/6 v k. ú. Kuřim - vizte př. A. Nájemné činí 10,- Kč/m2/rok, tj. 220 Kč/rok 
(bez valorizace). 
Nájemní smlouva vznikla na popud paní Valentové, která je vlastníkem sousedního pozemku parc. č. 
3406/2 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Paní Valentová upozornila na to, že oplocení sousedního pozemku, 
kde bydlí Trojanovi zasahuje do přístupové cesty (parc. č. 3402 k. ú. Kuřim) a ona má tím ztížený 
příjezd ke svému pozemku a trvala na odstranění nepovoleného plotu z městského pozemku. 
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Tento spor byl v roce 2005 vyřešen nájemní smlouvou na pozemek parc. č. 3402/6 v k. ú. Kuřim. 
Nájemní smlouva byla uzavřena od 1. 1. 2005 na dobu určitou 10 let, tj. do 1. 1. 2015. Do této doby 
byli nájemci povinni odstranit oplocení a předat zpět pozemek městu 
 
Dne 9. 3. 2015 požádali nájemci o prodloužení nájmu (rada města ze dne 13. 5. 2015). Jelikož 
nájemci nebyli městem po uplynutí nájemní doby do jednoho měsíce vyzváni k odevzdání pronajatého 
pozemku, byla nájemní smlouva v souladu s § 2230 občanského zákoníku znovu "uzavřena" za 
podmínek ujednaných původně na 1 rok, tj. do 1. 1. 2016. 
 
Dne 16. 10. 2015 požádali nájemci o prodloužení nájmu - vizte příloha C. 
 
V předmětné lokalitě se řešila i nepovolená stavba zídky manž. Topilových na městském pozemku 
parc. č. 3402 k. ú. Kuřim - vizte př. D. Na základě nájemní smlouvy mezi městem a manž. Topilovými 
na pozemek pod zídkou, byla zídka povolena jako dočasná stavba za těchto podmínek: 
1. Stavba zídky se povoluje jako stavba dočasná do doby nabytí právní moci územního rozhodnutí 

o umístění stavby rodinného domu na pozemku parc. č. 3406/2 v k. ú. Kuřim (pozemek paní 
Valentové). 

2. Do 30 dnů od nabytí právní moci rozhodnutí dle bodu 1. jsou vlastníci povinni zídku na vlastní 
náklady odstranit. 

 
Výše uvedená situace se dá řešit několika způsoby: 
 
1. Nájem neprodlužovat a trvat na předání pozemku - posunutí stávajícího oplocení na skutečnou 

hranici pozemku. 
2. Prodloužit nájemní smlouvu dodatkem na 1 rok. 
3. Stanovení nejisté doby nájmu jako v případě manželů Topilových OMP nedoporučuje. 
 
Přílohy: A - geometrický plán 

B - situace 
C - žádost 
D - situace 

 
Diskuse: 
L. Ambrož – jedná se o bývalou polní cestu do Lelekovic. 
S. Bartoš – mělo by se území řešit jako celek. Pokud zde budeme chtít sítě, potom to nebude možné. 
D. Sukalovský – navrhuje prodloužit nájem do 1. 1. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 587/2015 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k NS č. 296/2004, kterým se 

prodlouží doba nájmu do 1. 1. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Proti: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

13. Příprava záměrů projektové přípravy oprav a rekonstrukcí 
vodovodů a kanalizací 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládám návrh na zahájení příprav záměrů investic a rekonstrukcí kanalizací a vodovodů ve městě 
Kuřimi, tzn. zejména zpřesnění investičních záměrů a kvalifikovaného odhadu nákladů projekční 
přípravy, ostatních inženýrských činností i samotné realizace. 
Plán byl sestaven na základě doporučení provozovatele vodovodů a kanalizací ve městě Kuřim, BVK, 
a.s. Byl doplněn o přípravu akce v ul. Bezručova (úsek nebyl dosud předán do provozování BVK). 
Po zpracování záměrů s cenovými odhady bude plán předložen k projednání v zastupitelstvu dne 
8. 12. 2015. 
 
Záměr obnovy vodovodů a kanalizací v Kuřimi - příprava zadání projektové dokumentace v r. 2016: 
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Příloha: A – situace ul. Zahradní, U potoka, Jungmannova 
B - záměr obnovy vodovodů a kanalizací Kuřim 
C – situace ul. Bezručova 

 
Diskuse: 
D. Holman – spíše by byl pro to vybrat konkrétní ulici. 
L. Ambrož – navrhuje tř. Kpt. Jaroše. 
D. Holman – vede ke školce, ke sportovnímu zařízení, má pro nás větší význam. 
S. Bartoš – na ul. Zahradní jsou ve špatném stavu vysokonapěťové linky. Měly by se udělat nejdříve, 
potom kanalizace a nakonec povrch. 
D. Holman – ul. Bezručova – u obchodních domů chtějí kanalizaci měnit. 
S. Bartoš – je to na věcná břemena a nevíme, jestli to vodárny převezmou. 
D. Holman – pokud bychom opravili cestu, tak nemohou udělat kanalizaci. 
 
Přijaté usnesení: 588/2015 - RM schvaluje zahájení přípravy záměrů plánu investic a rekonstrukcí 

na kanalizacích a vodovodech ve městě Kuřimi dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 23:30 hodin 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 11. 9. 2015 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
 
1 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele „Název zakázky: Dodávka speciálního 

vozidla s mycí nástavbou“ 
 1A - výzva 
 1B - příloha č. 2 Technické podmínky 
 1C - komise 
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2 Zápis z jednání komise dopravy ze dne 12. 10. 2015 
 2A - zápis z komise dopravy 
3 Schválení užívání insignie 
4 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

1. Etapa, Dodatek č. 1 ke SoD 
 4A - dodatek č. 1 
5 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, PD 

interiéru 
 5A - nabídka 
6 Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 
6/1 Obecní byt č. 1173/4, ul. Tišnovská – nájemní smlouva 
7 Poskytnutí daru - náhrada škody 
 7A - žádost 
 7B - faktura, doklad o úhradě 
8 Masozávod Kuřim – STEINEX , a.s. - napojení objektu na inženýrské sítě 
9 UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, VINUAR group, s.r.o. – 

záměr 
 9A - situace 
9/1 UMaGASTRO, s.r.o. – dohoda o ukončení nájemní smlouvy, VINUAR group, s.r.o. – 

záměr 
 9/1A - situace 
10 Mgr. Radovan Horák, Kuřim – souhlas s pronájmem nebytového prostoru 
11 Žádost o poskytnutí slevy na pronájem prostor v KD 
12 Trojanovi a Halustoková – žádost o prodloužení nájemní smlouvy 
 12A - geometrický plán 
 12B - situace 
 12C - žádost 
 12D - situace 
13 Příprava záměrů projektové přípravy oprav a rekonstrukcí vodovodů a kanalizací 
 13A – situace ul. Zahradní, U potoka, Jungmannova 

13B - záměr obnovy vodovodů a kanalizací Kuřim 
13C – situace ul. Bezručova 


