Zápis
ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2022 konané dne 30.03.2022
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: Mgr. Ladislav Ambrož
Starosta zahájil zasedání RM v 14:20 hodin, úvodem bylo přítomno 5 členů RM.
RM je usnášeníschopná.

Program:
1

Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.03.2022

2

EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova, VNk, TS, NNk,
MŠ, pč. 1864“

3

Nájemní smlouva na dobu neurčitou

4

Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM

5

Inventarizační zpráva za rok 2021

6

Manželé Hanákovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní komunikaci v
rámci stavby „Novostavba RD Na Vyhlídce 84“

7

Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 28.02.2022

8

Návrh dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě

9

Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU komor + ARM
komory, …“

10

Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části
armaturní komory“

11

Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové
kanalizace“

12

Drobné investice – Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim – výměna dveří

13

Nákup služebního motorového vozidla – vyhodnocení VŘ

14

Grantové řízení Nadace ČEZ – Podpora regionů

15

Novostavba rodinného domu Kuřim, parc. č. 1223, 1224 v k.ú. Kuřim – doplnění

16

Polyfunkční objekt „hraNa“ – vyjádření k záměru výstavby

17

Darovací smlouva na fenu křížence

18

Výpůjčka bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI III, s. r. o.

19

Různé
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1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.03.2022
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Pavla Halouzková)
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou.
Přijaté usnesení: R/2022/0119 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni
23.03.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Na jednání RM se dostavila ve 14:45 hodin J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního.

2. EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova,
VNk, TS, NNk, MŠ, pč. 1864“
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
V rámci stavby „Kuřim, Jungmannova, VNk, TS, NNk, MŠ, pč. 1864“ město Kuřim uzavřelo
v návaznosti na usnesení RM č. 157/2020 budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene:
157/2020 ze dne 22.04.2020:
Rada města schvaluje 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, IČO 28085400, jako oprávněného z věcného břemene v rozsahu
dle přílohy k částem pozemků parc. č. 1797/4, 1798, 1842, 1858, 1862, 1471/1, 1822/1, 1463, 1861,
1863/2 a 2899 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č.1. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou
náhradu ve výši 109.000 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.
Po realizaci stavby se geometrickým plánem č. 3973-2238/2021 vymezil průběh a rozsah věcného
břemene. Z předloženého geometrického plánu (viz př. A) vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek
ve vlastnictví města, na který nebyla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene a to
parc. č. 1863/1 v k. ú. Kuřim. Jedná se o veřejné prostranství na ul. Zborovská, kde je do pozemku
vedle sebe uloženo souběžně vedení NNk a VNk vedoucí do nové trafostanice - viz př. B. Dále se ve
schváleném usnesení schvaluje zřízení věcného břemene k části pozemku, parc. č. 2899. Tento
pozemek se však rozdělil na parc. č. 2899/1 a parc. č. 2899/2 vše v k. ú. Kuřim. Stavbou je dotčena
jenom parc. č. 2899/2.
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje přijmout doplňující usnesení na pozemky
parc. č. 1863/1 a 2899/2 vše v k. ú. Kuřim a navýšit náhradu za zřízení věcného břemene o částku
5.000 Kč bez DPH.
Návrh Smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C.
Přílohy:

A - GP
B - situace
C - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: R/2022/0120 - RM schvaluje zřízení věcného břemene spočívajícího v umístění a
provozování distribuční soustavy ve prospěch obchodní společnosti EG.D, a. s.,
se sídlem v Brně, Lidická 1873/36, Černá Pole, IČO 28085400, jako oprávněného
z věcného břemene v rozsahu dle GP č. 3973-2238/2021 k částem pozemků
parc. č. 1863/1 a 2899/2 vše v k. ú. Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno
za jednorázovou náhradu ve výši 5.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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3. Nájemní smlouva na dobu neurčitou
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Paní [osobní údaj odstraněn], trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim je nájemcem
obecního bytu č. [osobní údaj odstraněn], umístěného v [osobní údaj odstraněn] bytového domu č. p.
[osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č. [osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú.
Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od roku 2017.
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města o
změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 07.03.2022 takto paní [osobní
údaj odstraněn] učinila.
Nájemce plní své povinnosti od počátku nájemního vztahu řádně a včas, není dlužníkem města. OMP
se změnou nájemní smlouvy souhlasí.
Přijaté usnesení: R/2022/0121 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je
nájem bytu č. [osobní údaj odstraněn] umístěného v [osobní údaj odstraněn]
bytového domu č. p. [osobní údaj odstraněn], který je součástí pozemku parc. č.
[osobní údaj odstraněn], vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní [osobní údaj odstraněn],
trvale bytem [osobní údaj odstraněn], 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za
2
nájemné ve výši 78 Kč/m /měs. + zálohy na služby
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

4. Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková)
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu dle
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM.
Přílohy:

A - Pořadník č. 43

Přijaté usnesení: R/2022/0122 - RM schvaluje Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu
dle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

5. Inventarizační zpráva za rok 2021
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková)
V souladu s ustanovením § 29 a 30 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, vyhláškou č. 270/2010 Sb.,
o inventarizaci majetku a závazků, vnitřní směrnice Provádění inventarizace majetku a závazků města
Kuřimi S5/2019/TAJ a Plánu inventur vydaného starostou města Kuřimi dne 15.09.2021 provedly
ústřední a dílčí inventarizační komise inventarizaci majetku a závazků ke dni řádné účetní závěrky
31.12.2021.
V průběhu fyzické inventarizace nebyl zjištěn žádný inventarizační rozdíl. Konečné stavy všech účtů
v účetnictví odpovídaly fyzicky i dokladově zjištěným stavům aktiv, pasiv a podrozvahových účtů.
Účetní jednotka tedy z hlediska inventarizace splnila podmínku průkaznosti účetnictví podle § 8, odst.
4 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění.
Přílohy:

A - Inventarizační zpráva

Přijaté usnesení: R/2022/0123 - RM schvaluje inventarizační zprávu o výsledku inventarizace
majetku a závazků, jiných aktiv a pasiv, včetně podrozvahových účtů města
Kuřimi ke dni řádné účetní závěrky 31.12.2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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6. Manželé Hanákovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní
komunikaci v rámci stavby „Novostavba RD Na Vyhlídce 84“
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová)
[osobní údaj odstraněn] Hanáková a [osobní údaj odstraněn] Hanák, oba bytem [osobní údaj
odstraněn] Rosice, požádali o uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby na části pozemku
parc. č. 2455/7 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi. Konkrétně se jedná o stavbu nového
sjezdu k jejich pozemku parc. č. 3091/1 v k. ú. Kuřim na ul. Na Vyhlídce. Sjezd z městského pozemku
parc. č. 2455/7 na pozemek manž. Hanákových parc. č. 3091/1 vše v k. ú. Kuřim, bude vybudován v
rámci novostavby rodinného domu - viz př. A, B.
Projektovou dokumentaci pro umístění sjezdu vyhotovil zodpovědný projektant Ing. arch. Róbert
Semančík. Vlastní sjezd na místní komunikaci je řešen ve výkrese C02 – viz př. C.
OI nemá k předložené projektové dokumentaci námitek.
Stavbou sjezdu bude částečně dotčen městský pozemek parc. č. 2455/7 v k. ú. Kuřim. Vzhledem
k tomu, že stavba sjezdu splyne s pozemkem ve vlastnictví města, doporučuje OI a OMP pro stavební
řízení uzavřít „Smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku“, ve které se stavebník zaváže
sjezd vybudovat a udržovat na svoje náklady. V příloze D předkládá OMP návrh smlouvy. Protože
stavebníkem je fyzická osoba, je smlouva navržena bezúplatně.
Přílohy:

A - situace
B - situace
C - situace
D - návrh smlouvy

Přijaté usnesení: R/2022/0124 - RM schvaluje uzavření „Smlouvy o umístění a provedení stavby“
sjezdu k novostavbě rodinného domu s MUDr. Kateřinou Hanákovou
a Ing. Michalem Hanákem, oba bytem Fügnerova 420, Rosice, kterou bude
částečně dotčen pozemek parc. č. 2455/7 v k. ú. Kuřim ve vlastnictví města dle
přílohy.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Z jednání RM odešla v 15:25 hodin vedoucí odboru majetkoprávního J. Viktorinová a dostavil se S.
Bartoš – vedoucí odboru investičního.

7. Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 28.2.2022
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Michaela Juránková Hrbková)
Dne 28.02.2022 proběhlo jednání Komise výstavby a dopravy Rady města Kuřimi.
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob:
Program jednání:
1.Žádost o stanovisko k Projektu BD Na Královkách 899=901
2.Novostavba Garáže a sjezdu na ul. Hybešova
3.Centrum Lány
4.Žádost o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné oznámení záměru, Podhoří 117
5.Přístavba bytového domu Kuřim Metelkova
6.Plot ze strany nádraží
7.Sjezd k novostavbě RD Na Zahrádkách
8.Zborovská 831/1 - výstavba střešního okna
9.Nástavba RD Podhoří 113/76
10.Stavební úpravy rekreačního objektu parc. 4286 a 3473/1
11.Různé
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Diskuse:
Bod č. 1 – schvaluje:
PRO: 5
Bod č. 2 - schvaluje:
PRO: 5.
Bod č. 3 – bere na vědomí:
PRO: 5.
Bod č. 4 - schvaluje:
PRO: 5.
Bod č. 5 - schvaluje:
PRO: 5.
Bod č. 6 - schvaluje:
PRO: 3 (P. Ondrášek, J. Vlček, M. Vlk)

ZDRŽELI SE: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož)

Bod č. 7 - schvaluje:
PRO: 5.
Bod č. 8 – bere na vědomí:
PRO: 5.
D. Sukalovský – prosí OI o projednání s p. Taušem ohledně dodržení rázu výstavby.
Bod č. 9 - schvaluje:
PROTI: 5.
D. Sukalovský – je nutné vyřešit parkovací stání v projektu.
Bod č. 10 - schvaluje:
PRO: 5.
Přílohy:

A - Zápis komise výstavby a dopravy z 28.2.2022.

Přijaté usnesení: R/2022/0125 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise výstavby a dopravy
ze dne 28.02.2022 v bodech 3 a 8, schvaluje body 1, 2, 4, 5, 6, 7 a 10
a neschvaluje bod 9, dle zápisu v příloze.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

8. Návrh dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení návrh Dodatku č. 24, v souladu se zněním článku II
Mandátní smlouvy, uzavřené dne 24.04.2002 mezi městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami
a kanalizacemi, a. s., se sídlem Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275 (dále jen
"BVK").
Zástupci společnosti BVK dle výše uvedené smlouvy vykonávají inženýrskou činnost na svěřených
stavbách rekonstrukcí a investic vodohospodářské infrastruktury v majetku města Kuřimi. Na základě
projednání investičních akcí oběma stranami v říjnu roku 2021 a po schválení akcí vč. výše rozpočtu
Zastupitelstvem města Kuřimi pro rok 2022 byly na jednání uskutečněném začátkem února 2022
upřesněny prioritní stavby uvedené v návrhu dodatku - příloze č. 1 „Roční plán investic - seznam
svěřených staveb“. Tímto se tedy mění Příloha č.1. „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“
pro rok 2022 (příloha A - návrh dodatku). Podkladem pro zpracování Přílohy č. 1 je tabulka s názvem
„Rekapitulace plánovaných staveb města Kuřimi“ (příloha B - tabulka).
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Přílohy:

A - návrh dodatku
B - rekapitulace staveb města Kuřimi

Přijaté usnesení: R/2022/0126 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě mezi
městem Kuřimí a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem
Pisárecká 555/1a, Pisárky, 603 00 Brno, IČO 46347275, jehož předmětem je
„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2022.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

9. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU
komor + ARM komory, …“
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
„Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU komor + ARM komory, oprava technologického potrubí
v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU komorami“
Evidenční číslo zakázky:
VZ-OI-2022-001
Veřejná zakázka:
sektorová na stavební práce
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace obnovy vodojemu II/1, uvedeného do provozu v roce 1988, umístěného na parc. 4186, 4319
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a 3105/4. Stavební práce spočívají v sanaci akumulačních komor o objemu 2x1500m , sanaci
armaturní komory, opravě technologického potrubí v akumulačních komorách a opravě střešního
pláště nad akumulačními komorami dle rozpočtu v celkové výši cca 25.000.000 Kč (předpokládaná
cena dle aktualizovaného rozpočtu PD).
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, Obnova vodojemu II/1“ zástupci společnosti
Brněnské vodárny a kanalizace a.s. nechali zpracovat na své náklady v roce 2021 projektovou
dokumentaci pro výše uvedené práce. Projektová dokumentace byla předána městu v srpnu roku
2021. Na tyto opravy není potřeba žádat o stavební povolení, vodoprávnímu úřadu se pouze oznámí
zahájení stavebních prací.
Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši
8.600.000 Kč. Délka trvání stavebních prací se předpokládá od května roku 2022 do konce roku 2023,
rezerva je čtyři měsíce, z tohoto důvodu je uvedeno dokončení prací v dubnu roku 2024.
Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek. Cenové nabídky budou podány v listinné podobě a budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Posouzení
a hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší nabídkové ceny provedeno komisí zadavatele, která
je jmenována ve složení:
Návrh členů hodnoticí komise:
1. Ing. Jan Vlček, MSc.
2. Ing. Pavel Cigánek
3. Mgr. Barbora Maršálková
4. Mgr. Ladislav Ambrož
5. Ing. Pavla Kubová

Návrh náhradníků hodnoticí komise:
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský
2. Bc. Jaromír Peška
3. Ing. Moris Réman
4. Stanislav Bartoš
5. Ing. Olga Hanáková

Předpokládané náklady na opravy dle aktualizovaného rozpočtu PD činí celkově cca 25.000.000 Kč.
V roce 2022 se předpokládají finanční náklady ve výši 8.600.000 Kč.
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 149000000 " Obnova vodojemu II/1".
Přílohy:

A - výzva
B - návrh smlouvy o dílo
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Přijaté usnesení: R/2022/0127 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace akce „Kuřim, VDJ II/I – sanace AKU komor + ARM komory, oprava
technologického potrubí v AKU komorách, oprava střešního pláště nad AKU
komorami“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy
a náhradníky hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

10. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce
stavební části armaturní komory“
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
„Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části armaturní komory“
Evidenční číslo zakázky:
VZ-OI-2022-003
Veřejná zakázka:
sektorová na stavební práce
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace rekonstrukce vodojemu II/2, uvedeného do provozu v roce 1988, umístěného na parc.
3084/4 a 3084/3.
Stavební práce spočívají v:
rekonstrukci stávajících stropních nosných konstrukcí v armaturní komoře VDJ (vybourání stávajících
stropů a zhotovení nových stropů);
zhotovení nové pultové střešní konstrukce a nové střešní zábrany;
rekonstrukci vnější stavby armaturní komory (fasády, oken, antenní tyče);
rekonstrukci stavební elektroinstalace;
zhotovení nového hromosvodu;
zhotovení nové zpevněné plochy v areálu VDJ včetně jejího odvodnění.
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části armaturní
komory“ město Kuřim ve spolupráci se zástupci společnosti Brněnské vodárny a kanalizace a. s.
nechali zpracovat v roce 2021 projektovou dokumentaci pro výše uvedené práce. Projektová
dokumentace byla předána městu v druhé polovině roku 2021. Na výše uvedenou rekonstrukci bylo
vydáno stavební povolení, nabytí právní moci se předpokládá do konce března 2022.
Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši
8.400.000 Kč. Délka trvání stavebních prací se předpokládá od května do konce tohoto roku.
Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek. Cenové nabídky budou podány v listinné podobě a budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnoticím kritériem je nejnižší nabídková cena. Posouzení
a hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší nabídkové ceny provedeno komisí zadavatele, která
je jmenována ve složení:
Návrh členů hodnoticí komise:
1. Ing. Jan Vlček, MSc.
2. Ing. Pavel Cigánek
3. Mgr. Barbora Maršálková
4. Mgr. Ladislav Ambrož
5. Ing. Pavla Kubová

Návrh náhradníků hodnoticí komise:
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský
2. Bc. Jaromír Peška
3. Ing. Moris Réman
4. Stanislav Bartoš
5. Ing. Olga Hanáková

Předpokládané náklady na opravy dle aktualizovaného rozpočtu PD z února 2022 činí 8.446.124 Kč.
Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 136000000 " Vodojem II/2 –
rekonstrukce 2. etapa".
Přílohy:

B - návrh smlouvy o dílo
A - výzva
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Přijaté usnesení: R/2022/0128 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební části armaturní komory“,
dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky
hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
Hlasováno
Pro: 4 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk)
Zdržel se: 1 (P. Ondrášek)

11. Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova rekonstrukce dešťové kanalizace“
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Ing. Pavla Kubová)
Název akce:
Evidenční číslo zakázky:
Veřejná zakázka:

„Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“
II-OI-2022-003
sektorová na stavební práce

Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace rekonstrukce dešťové kanalizace ve spodní části ul. Červenáčkova v celkové výši
1.354.036 Kč bez DPH, tj. 1.638.384 Kč (cena dle rozpočtu PD z konce ledna 2022).
V souvislosti s již schválenou investiční akcí „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové
kanalizace“ odbor investiční připravil v roce 2021 podklady pro zpracování projektové dokumentace.
Realizaci výše uvedené investiční akce schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi pro tento rok ve výši
1.200.000 Kč. Kompletní projektová dokumentace byla předána městu v lednu roku 2022. V únoru
bylo zahájeno vodoprávní řízení, stavební povolení zatím nebylo vydáno. Předpoklad zahájení
stavebních prací je začátkem června tohoto roku. Realizace rekonstrukce kanalizace včetně propojení
RD je stanovena celkově na tři měsíce, a to včetně odevzdání PD skutečného provedení včetně
zaměření a ostatních dokladů se stavbou souvisejících.
Předmětná veřejná zakázka je sektorovou zakázkou a je zadávána mimo režim zákona o zadávání
veřejných zakázek. Nabídky budou podány v listinné podobě a budou hodnoceny podle jejich
ekonomické výhodnosti, jejíž jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Posouzení
a hodnocení nabídek bude podle kritéria nejnižší nabídkové ceny provedeno komisí zadavatele, která
je jmenována ve složení:
Návrh členů hodnoticí komise:
1. Ing. Jan Vlček, MSc.
2. Mgr. Ladislav Ambrož
3. Stanislav Bartoš

Návrh náhradníků hodnoticí komise:
1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský
2. Ing. Moris Réman
3. Ing. Pavla Kubová

Náklady za realizaci výše uvedené akce budou čerpány z ORG 1457000000 "Rekonstrukce
kanalizace ul. Červenáčkova".
Přílohy:

B - návrh smlouvy o dílo
A - výzva

Přijaté usnesení: R/2022/0129 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele
realizace akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce dešťové kanalizace“, dále
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky
hodnoticí komise ve složení podle návrhu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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12. Drobné investice – Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim – výměna dveří
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková)
Rada města Kuřimi schválila dne 30.06.2021 usnesením č. R/2021/0262 vyčlenění částky 150.000 Kč
z ORG 1006000000 - Drobné investice na akustické úpravy učebny pro bicí nástroje v Základní
umělecké škole v Kuřimi, jejíchž předmětem byla mimo jiné i výměna dveří za akustické.
Z důvodu dlouhé dodací lhůty speciálních akustických dveří, kterou nemohl dodavatel ovlivnit, dojde
k dodání a následné fakturaci části díla v roce 2022. Odbor investiční žádá Radu města Kuřimi
o vyčlenění částky 20.000 Kč z rozpočtu města pro rok 2022 z ORG 1006000000 - Drobné investice
na výměnu dveří za akustické v bicí učebně Základní umělecké školy v Kuřimi.
Přijaté usnesení: R/2022/0130 - RM schvaluje vyčlenění částky 20.000 Kč z ORG 1006000000 Drobné investice na výměnu dveří za akustické v bicí učebně Základní umělecké
školy v Kuřimi.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

13. Nákup služebního motorového vozidla – vyhodnocení VŘ
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Renata Havlová)
Název (předmět) zakázky:
Evidenční číslo v knize zakázek:
Zajišťující odbor (ZO):

„Nákup služebního motorového vozidla“
II-OI-2022-001
odbor investiční (dále „OI“)

Podle vnitřní směrnice S1/2022/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo
realizováno zadávací řízení na zakázku „Nákup služebního motorového vozidla“. Výběrové řízení pro
zakázku bylo realizováno v II. kategorii, dodávky a služby od 200.001 Kč do 1.000.000 Kč.
Uzavřená výzva k podání nabídky byla dne 25.02.2022 zaslána přes profil zadavatele v Národním
elektronickém nástroji (dále též „NEN“) na adrese: <https://nen.nipez.cz/profil/kurim>. Na výzvu byly
upozorněny přes NEN 4 firmy.
Předmětem výběrového řízení je dodávka 1 k nového pětidvéřového automiobilu s následujícími
parametry:
 kategorie vozidla – osobní automobil SUV
 barva karoserie – bílá (případně světlá)
 pohon všech kol 4x4
 manuální 6–ti stupňová převodovka
 motor o obsahu min. 1,4
Nabídky měly být hodnoceny dle dílčích kritérií:
Nabídková cena

60%

Termín dodání 40%
Předpokládaná hodnota zakázky byla 500.000 Kč bez DPH. Způsob podání nabídek byl určen pouze
elektronicky prostřednictvím NEN do 14.03.2022 do 10:00 hod. Nabídku podala jedna firma.
Na základě zhodnocení získané nabídky OI doporučuje Radě města nejvhodnější nabídka od
společnosti AUTO Pečinka, s. r. o., 593 01 Bystřice pod Perštejnem, IČO 01495712 v celkové ceně
490.000 Kč bez DPH (tj. 592.900 Kč vč. DPH), jejíž nabídka splňuje všechny zadávací podmínky.
Zakázka je kryta z rozpočtu města ORG 9005 000 000 „Vnitřní správa“.
Přílohy:

A - Protokol
B - KS
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Přijaté usnesení: R/2022/0131 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným v Protokolu
o otevírání, hodnocení a posouzení nabídek na zakázku malého rozsahu
s názvem „Nákup služebního motorového vozidla“ a schvaluje uzavření kupní
smlouvy se společností AUTO Pečinka, s. r. o., 593 01 Bystřice pod Perštejnem,
IČO 01495712 v ceně 592.900 Kč vč. DPH.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

14. Grantové řízení Nadace ČEZ – Podpora regionů
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová)
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim žádá RM o souhlas
k podání žádosti o nadační příspěvek ČEZ na materiální vybavení jedné pracovní místnosti pro
6 pracovníků pečovatelské služby. Z příspěvku bude zakoupen kancelářský nábytek, počítačové
vybavení, tiskárny a telefony. V současnosti jedna vybavená kancelář je nedostačující. Pečovatelská
služba potřebuje dovybavit druhou kancelář pro pracovníky. Celková výše projektu činí 196.000 Kč.
Nadační příspěvek ČEZ činí 186.200 Kč. CSS Kuřim se bude na projektu podílet 5% tj. 9.800 Kč.
Přílohy:

A - souhlas zřizovatele

Diskuse:
D. Sukalovský - bude hlasováno o obou usneseních současně.
Přijaté usnesení: R/2022/0132 - RM schvaluje podání žádosti o nadační příspěvek ČEZ Centrem
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276
o nadační příspěvek ČEZ ve výši 186.200 Kč.
Přijaté usnesení: R/2022/0133 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní
1275/10, 664 34 Kuřim, IČO 49457276, jako žadatele přijmout nadační
příspěvek ve výši 186.200 Kč na vybavení místnosti pro pečovatelskou službu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

15. Novostavba rodinného domu Kuřim, parc. č. 1223, 1224 v k.ú. Kuřim –
doplnění
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana)
Na žádost projektanta předkládá Odbor investiční Radě města opětovně k projednání výše uvedený
záměr, který nebyl na jednání Rady dne 02.02.2022 schválen. Jedná se o novostavbu rodinného
domu se dvěma bytovými jednotkami na ulici Havlíčkova v Kuřimi dle přílohy A tohoto materiálu.
V rámci odeslaného vyjádření požadoval Odbor investiční po projektantovi předložení výpočtu
celkového počtu stání pro posuzovanou stavbu, provedeného autorizovanou osobou pro obor
Dopravní stavby v souladu s ČSN 73 6110. Po doplnění výše požadovaného byly podklady Odborem
investičním postoupeny k externímu posouzení se závěrem, že výpočet počtu parkovacích stání
s ohledem na uvažovaný součinitel vlivu automobilizace souhlasí s platným územním plánem
a výpočet dle počtu účelových jednotek je provedený v souladu s požadavky ČSN 73 6110. Výpočet
včetně situace parkovacích stání je součástí přílohy B tohoto materiálu.
K úvaze však nadále zůstává parkování auta, zajíždějícího podél domu couváním do svého zadního
stání koridorem, který má délku cca 15 m a v nejužším místě kótovanou šířku 2,451 m. Dle ČSN
736056 činí šířka osobního vozidla bez zpětných zrcátek 1,75 m a při započtení jejich šířky (0,20 0,25 m/na jedno zrcátko) zůstává rezerva mezi autem a pevnými postranními překážkami (budova,
plot) cca 0,10 – 0,15 m na každé straně, což vyžaduje na délce 15 m velmi zdatného řidiče, který,
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pokud tento celý úsek nezdolá, není schopen z auta ani vystoupit. Další skutečností je, že špatně
zaparkované auto by mohlo také blokovat hlavní přístup do přízemní bytové jednotky.
Přílohy:

A - půdorysy RD
B - výpočet včetně situace parkovacích stání

Přijaté usnesení: R/2022/0134 - RM souhlasí se stavebním záměrem „Novostavba rodinného
domu Kuřim, parc. č. 1223, 1224 v k.ú. Kuřim“ a s umístěním parkovacích stání
dle situace v příloze.
Hlasováno
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, L. Ambrož)

Zdrželi se: 2 (P. Ondrášek, M. Vlk).

16. Polyfunkční objekt „hraNa“ – vyjádření k záměru výstavby
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana)
Odbor investiční předkládá Radě města žádost zaslanou projektantem, panem Petrem Mackem
k záměru výstavby polyfunkčního objektu „hraNa" v lokaci za supermarketem Albert v Kuřimi na parc.
č. 381 v k.ú. Kuřim - viz příloha A tohoto materiálu. Jedná se o pětipatrový objekt s kombinovanou
funkcí bydlení a komerčních prostor, přičemž bydlení směřuje do zadní části parcely, respektive
vyšších pater a komerční plochy jsou pak více situovány do dominujícího nároží ulice Tyršové. Vnitřní
parkování je ve dvou nadzemních patrech, která jsou propojena auto výtahem. Dopravně je objekt
napojen sjezdem v místě odbočení z ulice Tyršové k supermarketu Albert, kde je realizován jak vjezd,
tak i výjezd z objektu.
Před předložením tohoto materiálu do Rady města byla studie projednána v Komisi výstavby
a dopravy Rady města Kuřimi dne 13.12.2021. Z následného jednání, které proběhlo v 01/2022 mezi
projektantem a zástupci města a investora, bylo diskutováno převážně o dvou bodech:
1/ zda skutečnost většího počtu bytů 1KK nepovede k nežádoucí fluktuaci jejich majitelů
2/ zda není vzhledem k okolní zástavbě nárožní výška objektu do ulice Tyršové neúměrně vysoká
Na základě diskuze vzešlo níže uvedené doplnění architekta:
ad 1/
Nežádoucí fluktuaci by mohla u loftových (ateliérových) bytů řešit možnost jejich budoucí úpravy na
2KK - byt co roste s majiteli.
Stávající skladba bytových jednotek je nyní v objektu 1x 5KK, 2x 4KK, 1x 3KK a 10x 1KK, přičemž
8 z nejmenších bytů 1KK je navrženo moderním loftovým stylem, tedy tak, že celý prostor je otevřený
a umožňuje velkou variabilitu v situování jednotlivých obytných sekcí. Zároveň takový byt umožňuje
v čase na základě potřeb vlastníků bytů vnitřní dělení prostor a vytvoření tak např. samostatného
dětského pokoje, ložnice, apod. Takovýto byt tedy není čistě „startovacím bytem“, jak je běžně známe,
2
2
ale svými vnitřními možnostmi a dostatečnou podlahovou plochou (3.NP – 4x 60m , ve 4.NP – 52,5m ,
2
2
2)
55,5m , 58,5m a v 5.NP – 58,0m umožňuje v čase uzpůsobení pro aktuální životní situace
jednotlivých obyvatel objektu. Tento typ bytu se tak snaží odbourávat zvýšenou fluktuaci obyvatel,
která bývá u malých jednopokojových bytů běžná.
Dispoziční úpravou těchto loftových bytů lze tedy dosáhnout následující skladby bytových jednotek
v objektu: 1x 5KK, 2x 4KK, 1x 3KK, 8x 2KK a 2x 1KK. Ukázka možných dispozičních úprav je v příloze
B tohoto materiálu.
ad 2/
Objekt je navržen tak, že směrem do ulice Tyršové graduje "televizním" otevřením s velkým oknem, za
kterým se nachází mezonetový ateliérový byt. Výšky cca 19,6m dosahuje objekt pouze v nároží. Od
ulice Tyršova střecha objektu poměrně zásadně klesá až na světlou výšku podkroví 2,3 m v zadní
části objektu. Směrem k navazujícímu sousedovi vpravo (KME) na ulici Tyršova dochází ke zkosení
pětipatrového objemu a místo něj je zde třípatrový klín s naznačením sedlové střechy, který nastavuje
linii pro budoucí zvyšování patrovosti celé ulice Tyršova.
Snížení by v konstrukčních výškách bylo možné pouze spíše jen o desítky centimetrů.
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Přílohy:

A - studie hraNA
B - návrh dispozičních úprav

Přijaté usnesení: R/2022/0135 - RM souhlasí se záměrem výstavby polyfunkčního objektu
„hraNa" na parc. č. 381 v k.ú. Kuřim, dle předložené architektonické studie.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).

17. Darovací smlouva na fenu křížence
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Jaroslava Hédlová)
Odbor investiční (dále jen OI) předkládá radě města ke schválení darovací smlouvu na šestiletou fenu
kříženého psa. Tento pes dříve patřil paní Kalinové, která byla hospitalizovaná a již se nevrátí. Pes byl
předán do psího penzionu Na Samotě, kde nemůže zůstat. Po dohodě s majitelkou penzionu bude
pes převezen paní Petře Dražilové do [osobní údaj odstraněn] na Strakonicku.
OI doporučuje radě města uzavření Darovací smlouvy na psa.
Přílohy:

A - darovací smlouva-pes

Přijaté usnesení: R/2022/0136 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy s obdarovanou Petrou
Dražilovou, [osobní údaj odstraněn], 387 43 Bělčice ve věci bezplatného
převodu vlastnického práva ke psu.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
Na jednání RM se dostavila v 16:10 hodin vedoucí odboru majetkoprávního J. Viktorinová.

18. Výpůjčka bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI III, s. r. o.
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová)
Společnost VPI III, s. r. o., zastoupená jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO: 04867670, se
sídlem: Štefánikova 110/41, 602 00 Brno (dále jen „VPI“) je vlastníkem budovy č.p. 257, jiná stavba,
2
která je součástí pozemku p.č. 4464 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1390 m vše k. ú. Kuřim
(dále jen „budova“). Vzhledem k aktuální potřebě města Kuřim zajistit v souvislosti s válkou na
Ukrajině dočasné nouzové přístřeší uprchlíkům a ochotou VPI III, s. r. o., v této věci pomoci, se
smluvní dohodly na spolupráci, jejímž předmětem je výpůjčka budovy. Smluvní strany se dohodly na
výpůjčce budovy na dobu určitou od 01.04.2022 do 31.03.2023 s tím, že město Kuřim bude hradit
veškeré náklady spojené s provozem budovy včetně zajištění nezbytných oprav budovy, jelikož se
jedná o starší, dlouhodobě nevyužívanou nemovitost.Opravy budovy město Kuřim zrealizuje bez
nároku na náhradu vložených výdajů.Předpokládaná kapacita dočasně ubytovaných osob činí cca
150, především se bude jednat o maminky s dětmi.
OMP předkládá návrh Smlouvy o výpůjčce.
Přílohy:

A - Smlouva o výpůjčce

Přijaté usnesení: R/2022/0137 - RM uzavření Smlouvy o výpůjčce, jejímž předmětem je výpůjčka
budovy č.p. 257, která je součástí pozemku p.č. 4464 – zastavěná plocha
2
a nádvoří o výměře 1390 m vše k. ú. Kuřim od společnosti VPI III, s. r. o.,
zastoupené jednatelem Ing. Vladimírem Plašilem, IČO: 04867670, se sídlem
Štefánikova 110/41, 602 00 Brno, na dobu určitou.
Hlasováno
Pro: 5 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, J. Vlček, L. Ambrož, M. Vlk).
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Na jednání RM se v 16:10 dostavili Jiří Heinl a Pavel Tejkal - jednatelé společnosti IMOS development
v 16:25 hodin.

19. Různé
J. Heinl – obeznámil členy rady se změnami v projektové dokumentaci v zástavbě Záhoří týkající se
přemístění trafostanice a rozšíření parkovacího stání.
P. Ondrášek – při vzniku větší plochy parkovacího stání bylo by dobré přemýšlet při výstavbě nad
využitím vsakovacích bloků.
J. Heinl – nemá námitky.
Všichni členové rady souhlasí s přemístěním trafostanice, tak jak bylo představeno jednateli
společnosti IMOS Development.
Z jednání odešli J. Heinl, P. Tejkal – jednatelé společnosti IMOS development v 16:30 hodin.
S. Bartoš – je nutné dohodnout, jak se vybaví nově vzniklé byty na bývalé „Správní budově TOS
Kuřim“, které budou sloužit k ubytování utečencům z Ukrajiny.
Členové rady se dohodli na následujícím postupu výbavy budovy: objedná se 50 ks postelí s úložným
prostorem, místo skříní se použije kovový policový systém, židle a stoly se půjčí ze společenského
sálu na Podlesí a pokusí se vypůjčit židle od SDH Kuřim.
K. Torn - zjistí dostupnost podlahové krytiny ve skladech BVV.

Starosta ukončil jednání RM v 16:45 hodin.

Mgr. Ing. Drago Sukalovský
starosta města

Ing. Petr Ondrášek
1. místostarosta města

Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož

V Kuřimi dne 13.04.2022
Zapsala: Ing. Pavla Halouzková
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Materiály:
1
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Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 23.03.2022
EG.D, a. s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Jungmannova, VNk, TS, NNk,
MŠ, pč. 1864“
2A - GP
2B - situace
2C - návrh smlouvy
Nájemní smlouva na dobu neurčitou
Pořadník č. 43 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM
4A - Pořadník č. 43
Inventarizační zpráva za rok 2021
5A - INVENTARIZAČNÍ ZPRÁVA
Manželé Hanákovi – smlouva o umístění a provedení stavby - sjezd na místní
komunikaci v rámci stavby „Novostavba RD Na Vyhlídce 84“
6A - situace
6B - situace
6C - situace
6D - návrh smlouvy
Zápis z Komise výstavby a dopravy RM Kuřimi ze dne 28.02.2022
7A - Zápis komise výstavby a dopravy z 28.2.2022.
Návrh dodatku č. 24 k Mandátní smlouvě
8A - návrh dodatku
8B - Rekapitulace staveb města Kuřim
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/I - sanace AKU komor +
ARM komory, …“
9A - KUŘIM stavba_výzva LISTINNĚ_VDJ Kuřim I. pásmo sanace
9B - KUŘIM návrh SOD VODOJEM_stavba_VDJ Kuřim I. pásmo sanace
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, VDJ II/2 - rekonstrukce stavební
části armaturní komory“
10A - výzva
10B - návrh smlouvy o dílo
Zahájení výběrového řízení na realizaci akce „Kuřim, Červenáčkova - rekonstrukce
dešťové kanalizace“
11A - výzva
11B - návrh smlouvy o dílo
Drobné investice – Akustické úpravy učebny ZUŠ Kuřim – výměna dveří
Nákup služebního motorového vozidla – vyhodnocení VŘ
13A - 1_Protokol_auto
13B - KS 2022D0xxx
Grantové řízení Nadace ČEZ – Podpora regionů
14A - Souhlas zřizovatele
Novostavba rodinného domu Kuřim, parc. č. 1223, 1224 v k.ú. Kuřim – doplnění
15A - půdorysy RD
15B - výpočet včetně situace parkovacích stání
Polyfunkční objekt „hraNa“ – vyjádření k záměru výstavby
16A - poly_hraNA
16B - _2022_01_24_mozna_uprava_loftu_na_2_KK___hraNA (1)
Darovací smlouva na fenu křížence
17A - darovací smlouva-pes
Výpůjčka bývalé „správní budovy TOS“ od společnosti VPI III, s. r. o.
18A - Smlouva o výpůjčce- SPRÁVNÍ BUDOVA 24-3-22
Různé
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