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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2016 konané dne 9. 3. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:11 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 3. 2016 

2 ZEPO Bořitov – záměr na pronájem pozemku 

3 Nikola Mihályová – smlouva na dobu neurčitou 

4 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – souhlas se stavbou na pozemku 

5 Parkoviště na ul. Komenského – schválení smlouvy s CETIN na přeložku telefonu 

6 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 

7 Poskytnutí daru 

8 Dar pěstounům 

9 Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 

9/1 Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 

10 Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 

10/1 Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 

11 Mezinárodní vzdělávací festival Eduspace 

12 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 

13 Bezpečnost dopravy II/386 - projektová dokumentace 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
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Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 92/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 3. 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

2. ZEPO Bořitov – záměr na pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Dne 14. 7. 2010 byla mezi městem Kuřim a společností ZEPO Bořitov, družstvo se sídlem Bořitov, 
Úvoz 326, 679 21 Černá Hora, IČ 25570480 (dále jen „ZEPO“), uzavřena nájemní smlouva 
č. 2010/O/0040, jejímž předmětem je pronájem částí pozemků parc. č. 293/1 a parc. č. 294 v k. ú. 
Kuřim o výměře 10 m

2
 za nájemné 120 Kč/m

2
/rok. Na pronajatém pozemku, který se nachází 

v proluce vedle Komerční banky na nám. 1. května, společnost ZEPO provozuje automat na čerstvé 
mléko. 
ZM v roce 2013 (usnesení 1193/13) schválilo prodej pozemků, na kterém se automat nachází, 
a budoucí vlastník nyní požádal o odstranění automatu do 30. 4. 2016 z důvodu výstavby 
polyfunkčního domu. 
OI navrhuje přemístit automat na mléko na parkoviště u OD Albert vedle pojízdného občerstvení na 
pozemek parc č. 289/1 k. ú. Kuřim. V místě OI nechal zbudovat připojení na elektřinu. Spotřeba 
automatu na mléko, příp. dalších připojených zařízení bude měřena podružnými elektroměry. 
OMP navrhuje zvýšit nájemné ze 120 na 150 Kč/m

2
/rok. 

Společnost ZEPO s navrhovanými podmínkami souhlasí. Ukončení stávající smlouvy dohodou ke dni 
30. 4. 2016 bude předloženo RM současně s návrhem na uzavření nové nájemní smlouvy. 
 
Přílohy: A - mapka 
 
Přijaté usnesení: 93/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 289/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 10 m
2
 společnosti ZEPO Bořitov, družstvo se sídlem Bořitov, 

Úvoz 326, 679 21 Černá Hora, IČ 25570480, na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné 150 Kč/m

2
/rok za účelem umístění a provozování 

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

3. Nikola Mihályová – smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Slečna Nikola Mihályová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 872/8 
umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 872, 873, ul. Jungmannova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1830, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od 1. 11. 2012. Již 
od roku 2008 byla nájemcem obecního bytu č. 817/1 v ul. Legionářská v Kuřimi. 
Město doposud se sl. Mihályovou opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. 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 1. 3. 
2016 takto nájemce učinil. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. OMP změnu nájemní smlouvy 
doporučuje. 
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Přijaté usnesení: 94/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 
bytu č. 872/8 umístěný ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 872, 873 
v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1830, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, slečně Nikole Mihályové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

4. Junák – český skaut, středisko Kuřim, z.s. – souhlas se stavbou 
na pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s. (dále jen „Junák“) požádal město Kuřim prostřednictvím 
vůdce střediska Petra Macka o odprodej pozemků za účelem rozšíření klubovny. Jako důvod uvedl, že 
se ve skautském středisku Kuřim v poslední době značně zvýšil počet dětí a pro současných cca 120 
dětí jsou nynější prostory přeplněny. Organizace má v úmyslu rozšířit kapacitu klubovny o přístavbu 
přibližně stejných rozměrů jako je současná dispozice. Pro stavbu chtějí využít dotace.  Pan Macek 
uvedl, že tyto dotace jsou podmíněny vlastnictvím nemovitostí, tedy i pozemků, na kterých nemovitosti 
stojí nebo budou stát.  
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svém zasedání dne 8. 12. 2015 následující záměry, které 
byly zveřejněny bez připomínek. 
 
1153/15 - záměr na prodej pozemku parc. č. 3071/2 v k. ú. Kuřim o vým. 96 m

2
 dle přílohy, spolku 

Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za cenu 
70 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně z nabytí 
nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města Kuřimi. 
 

1154/15 záměr na prodej části pozemku parc. č. 3071/1 v k. ú. Kuřim o vým. cca 102 m
2
 dle přílohy, 

spolku Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., se sídlem Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657 za 
cenu 70 Kč/m2. Nabyvatel uhradí veškeré náklady spojené s převodem pozemku včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí. K převáděnému pozemku bude zřízeno předkupní právo ve prospěch města 
Kuřimi. 
 
Dne 1. 3. 2016 požádal Ing Jiří Tauš (Atelier ZETA s.r.o.), který vypracoval pro investora  Junák - 
český skaut, středisko Kuřim, z. s. projektovou dokumentaci na stavbu „Přístavba klubovny Junáka 
Kuřim“ a zajišťuje i územní řízení a stavební povolení o souhlas města Kuřimi jako vlastníka pozemků 
se stavbou na pozemcích p. č. 3071/1 a 3071/2 k. ú. Kuřim. Rozsah zastavěné stavby koresponduje 
se schválenými záměry na prodej částí dotčených pozemků. Přístavba klubovny má být umístěna ve 
vzdálenosti do 50 metrů od lesa, který je rovněž majetkem města Kuřimi (p. č. 3069,3070,3072 k. ú. 
Kuřim). 
 
Základní údaje o stavbě: 
Každá z kluboven bude sloužit pro družinovou činnost každého z oddílů, každá družina má cca 10-12 
dětí. Přístavba klubovny bude prováděna tradiční zděnou technologií z plynosilikátových tvarovek 
YTONG o tl. 300 mm na tmel s termopancířem z pěnového polystyrenu o tl. 80 mm. 
 

stávající po přístavbě 
Zastavěná plocha:   95,40 m2 198,43 m2 
Podlahová plocha:   78,69 m2 242,76 m2 
Obestavěný prostor:     312 m3  850 m3 
Počet nadzemních podlaží:  1  1 + 2 
Počet podzemních podlaží:  0  0 
Výška stavby:    3,66 m  3,66 + 6,87 m 
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Předpokládané zahájení stavby: 05/2016 
Předpokládané dokončení stavby: 05/2018 
Orientační náklady stavby:  2.488 tis Kč. 
 
OMP doporučuje uzavření smlouvy, která bude investora (Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s.) 
opravňovat k realizaci stavby na pozemcích p. č. 3071/1 případně na p. č. 3071/2 k. ú. Kuřim. OMP 
předpokládá schválení prodeje pozemku p. č. 3071/2 a části pozemku p. č. 3071/1 k. ú. Kuřim 
investorovi na zasedání Zastupitelstva města Kuřimi dne 22. 3. 2016. 
 
Přílohy: A – situace 

B - stavební řešení 
C – smlouva 

 
Přijaté usnesení: 95/2016 - RM schvaluje uzavření Dohody o umístění a provedení stavby 

„Přístavba klubovny Junáka Kuřim“ v rozsahu dle předložené projektové 
dokumentace na části pozemku p. č. 3071/1 a pozemku p. č. 3071/2 k. ú. Kuřim 
s Junák - český skaut, středisko Kuřim, z. s., Otevřená 680/7, Kuřim, IČ 65264657. 

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

5. Parkoviště na ul. Komenského – schválení smlouvy s CETIN na 
přeložku telefonu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Na investiční akci Parkoviště na ul. Komenského bylo vydáno územní rozhodnutí a byla zpracována 
PD pro stavební povolení (DSP). 
Před žádostí o stavební povolení je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení přeložky 
kabelů telefonu mimo parkovací plochu. Náklady na přeložku si CETIN vyčíslil na částku 46.408 Kč, 
překládka je podle zákona č. 127/2005 Sb. mimo předmět DPH.  
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o realizaci překládky elektronických komunikací se 
společností CETIN č. VPI/MJ/2016/00036 za cenu 46.408 Kč. 
 
Přílohy: A – návrh smlouvy 

B - specifikace nákladů 
 
Přijaté usnesení: 96/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci překládky elektronických 

komunikací pro Parkoviště na ul. Komenského se společností Česká 
telekomunikační infrastruktura a.s. (CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - 
Žižkov, IČ 04084063, za cenu 46.408 Kč. 

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

6. VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Jedná se o výběrové řízení na postupnou celoroční opravu povrchu místních komunikací, ve výzvě 
jsou definovány nejčastější technologie oprav aplikovatelné na naše poměry, výzva pak připouští 
uzavřít smlouvu na tyto dílčí technologie s různými dodavateli. Hodnocení je navrženo podle ceny. 
Odbor investiční doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše 
uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S1/2015/RM, 
o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu města, a dále doporučuje schválit znění výzvy 
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k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. Předpokládaná hodnota zakázky 2.500.000 Kč bez 
DPH. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Silvie Peřinová 
5. Ing. Pavel Šudák 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Jan Herman 
3. Ing. Jaroslav Hamřík 
4. Ing. Dagmar Ševčíková 
5. Ing. arch. Petr Němec 

 
Přílohy: A - návrh SOD 

B – výzva 
 
Přijaté usnesení: 97/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016“ dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

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

7. Poskytnutí daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: DiS. Renáta Malásková) 
 
Unie ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, z. p. s., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ 64331016 
se obrátila dne 1. února 2016 na město Kuřim se žádostí o poskytnutí finanční podpory. Unie Roska 
s působností v brněnském regionu sdružuje osoby s onemocněním roztroušené sklerózy mozkomíšní. 
Spolek pomáhá zlepšovat a co nejdéle udržet fyzickou a psychickou kondici svých členů pravidelným 
rehabilitačním cvičením, plaváním, hippoterapií, ergoterapií, tréninkem paměti a poradenstvím. Unie 
má přibližně 100 členů. 
 
V současné době má unie v Kuřimi jednoho člena. 
 
Podpora z finančních prostředků města Kuřimi by byla poskytnuta z rozpočtové položky RM 
9002000000.  
 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 98/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 2.000 Kč Unii ROSKA - reg. org. ROSKA BRNO-MĚSTO, 
z. p. s., Srbská 2741/53, 612 00 Brno, IČ 64331016 na pořádání kulturních, 
ozdravných akcí, rehabilitačních cvičení a poradenství. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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8. Dar pěstounům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Taťána Sojková) 
 
Rada města Kuřimi přispívala i v minulých letech také rodinám, které převzaly do pěstounské péče 
děti peněžitým darem, nejčastěji v souvislosti s blížícími se letními prázdninami. 
Jednou z tradičních charakteristik pěstounských rodin je přijetí nevlastního dítěte, kterému věnují 
pěstouni stejné množství pozornosti, lásky a péče, jako by bylo jejich vlastní. Jejich hlavní motivací tak 
není uspokojování rodičovských potřeb, ale potřeb dětí, které by jinak vyrůstaly v ústavu. 
Pěstouni jsou lidé, kterým nechybí zdravá dávka odvahy i nadání vstoupit do neznámých vod 
náhradní rodinné péče, která je mnohdy mnohem komplikovanější, než výchova vlastních potomků. 
Jde o poslání, které má zejména v dnešní době velký význam. 
K ukončení školního roku 2015/2016 proto doporučuji přispět každé rodině v Kuřimi, která převzala do 
pěstounské péče děti částkou 3.000 Kč. 
 
Diskuse: 
D. Holman – žádá dar vyplatit ke Dni matek, protože z toho původně vyšel jeho návrh. 
D. Sukalovský – navrhoval by spíše 5.000 Kč na jedno dítě v pěstounské péči. 
L. Ambrož – souhlasí s návrhem daru ve výši 5.000 Kč na jedno dítě. 
P. Ondrášek - navrhuje, aby tento dar nebyl vztažen na celý správní obvod. Alespoň jeden z rodičů by 
měl mít trvalý pobyt v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 99/2016 - RM schvaluje poskytnutí peněžitého daru ke Dni matek ve výši 5.000 Kč 

na jedno dítě v pěstounské péči v rodině, kde alespoň jeden z pěstounů má trvalý 
pobyt v Kuřimi. 

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

9. Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM rozbor hospodaření 
organizace za rok 2015. 
 

Celkem 2015  hlavní činnost         vedlejší činnost 
 
Příjmy celkem:    11.052.295,04 Kč 10.302.843,04 Kč 749.452 Kč 
z toho vlastní příjmy     6.078.845,04 Kč   5.329.393,04 Kč 749.452 Kč 
       příspěvek zřizovatele na provoz   3.835.400,- Kč    3.835.400,- Kč           0 
       příspěvek MPSV     1.064.600,- Kč    1.064.600,- Kč           0 
       příspěvek z EU          23.450,- Kč         23.450,- Kč           0 
       ÚP            50.000,- Kč         50.000,- Kč           0 
 
Výdaje celkem:    11.001.800,87 Kč 10.400.267,79 Kč 601.533,08 Kč 
 
Hospodářský výsledek:        50.494,17 Kč     - 97.424,75 Kč 147.918,92 Kč 
 
Návrh na rozdělení hospodářského výsledku: 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim navrhuje RM převod zisku ve výši 
50.494,17 Kč do fondů organizace a to do rezervního fondu v plné výši hospodářského výsledku 
50.494,17 Kč. 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek - navrhuje, aby starosta k materiálu přiložil zprávu o každoroční kontrole auditorky. 
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Přijaté usnesení: 100/2016 - RM schvaluje rozbor hospodaření za rok 2015 a účetní závěrku Centra 
sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2015. 

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

9/1. Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Přijaté usnesení: 101/2016 - RM schvaluje převod výsledku hospodaření Centra sociálních služeb 

Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2015 do rezervního fondu organizace v částce 
50.494,17 Kč. 

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

10. Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá o schválení vyřazení 
služebního vozidla Škoda Pickup, r. v. 2001, RZ: BOM 43-91. V současné době je služební vozidlo 
v nepojízdném stavu. Technická prohlídka má platnost do 12. 3. 2016. Náklady na opravu jsou 
vzhledem ke stáří vozidla nerentabilní. Do budoucna se dá usuzovat, že by následovaly další opravy. 
Organizace nabízí zřizovateli bezplatný převod vozidla dle § 27 zákona č. 250/2000 Sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů v akt. znění. V případě, že Město Kuřim nemá zájem 
o nabízené vozidlo, za cenu 5.000 Kč by vozidlo odkoupil zájemce pan František Kameník, bytem 
xxxxxxxxxxxx Kuřim. Ředitelka navrhuje výnos z prodeje majetku převést do investičního fondu 
organizace. 
V příloze předkládám kupní smlouvu ke schválení. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje bezplatný převod ojetého služebního vozidla zn. Škoda Pickup, 

r. v. 2001 od Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 34 Kuřim, 
IČ 49457276 do majetku Města Kuřim. 

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

10/1. Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Přílohy: A - kupní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 102/2016 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275/10, 664 

34 Kuřim, IČ 49457276 uzavření kupní smlouvy o prodeji ojetého motorového 
vozidla zn. Škoda Pickup, r. v. 2001 s panem Františkem Kameníkem, bytem 
xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim za cenu 5.000 Kč a převedení výnosu z prodeje majetku 
do investičního fondu organizace. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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11. Mezinárodní vzdělávací festival Eduspace 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Město Kuřim bylo na základě dosavadní spolupráce s pořadatelem Mezinárodního vzdělávacího 
festivalu Eduspace požádáno o převzetí záštity nad sekcí pro zřizovatele. 
Eduspace se koná 20. - 22. 5. 2016 v Brně, pod záštitou Ministerstva školství mládeže a tělovýchovy, 
rektora Masarykovy univerzity, rektora Univerzity Palackého v Olomouci, rektora Janáčkovy akademie 
múzických umění v Brně a Informačního centra OSN v Praze. Konference Eduspace má akreditaci 
MŠMT. V rámci části „Vzdělávání leadership“ je i sekce pro zřizovatele. Město Kuřim by, vedle města 
Brna, převzalo nad touto sekcí záštitu. 
 
<http://www.eduspacefestival.eu/> 
 
Přijaté usnesení: 103/2016 - RM souhlasí se spolupořadatelstvím sekce pro zřizovatele v rámci 

Mezinárodního vzdělávacího festivalu Eduspace ve dnech 20. - 22. 5. 2016 v Brně. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

12. Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Investor stavby obchodní společnosti Srpek s.r.o. požádal prostřednictvím KNESL+KYNČL s.r.o. 
(zpracovatel dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“) 
město Kuřim o uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene k tělesu splaškové kanalizace. V rámci 
stavby „JEZDECKÝ KLUB SRPEK“ dojde k realizaci prodloužení kanalizačního řadu v délce cca 
370 m. Toto prodloužení kanalizace povede i přes pozemky, které jsou ve vlastnictví města, a to parc. 
č. 1368, 1370/3, 2775, 2783/1 a 2784/5, vše v k. ú. Kuřim - vizte př. A, B. V tuto chvíli OMP není 
známo, zda investor uvažuje o předání prodlouženého řadu do majetku města Kuřimi, a proto OMP 
doporučuje zřídit k této kanalizaci věcné břemeno - služebnost. 
 
OMP doporučuje úplatu za zřízení věcného břemene určit znaleckým posudkem. 
 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za cenu dle znaleckého posudku. Do doby uzavření 
smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - trasa kanalizace 

B – situace 
C - kanalizace 

 
Přijaté usnesení: 104/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Srpek s.r.o., se 

sídlem Vrchlického 1905/24, 664 34 Kuřim, IČ 03382125, jako oprávněného 
z věcného břemene, spočívajícího v uložení a provozování splaškové kanalizace 
dle přílohy do pozemků prac. č. 1368, 1370/3, 2775, 2783/1 a 2784/5 k. ú. Kuřim, 
které vlastní povinný z věcného břemene - město Kuřim. Věcné břemeno bude 
zřízeno úplatně, za cenu dle znaleckého posudku, na dobu neurčitou, náklady na 
jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby zřízení věcného 
břemene bude uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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14. Kácení 
 
D. Holman – nad malou zahradou MŠ Komenského u ZŠ Komenského je stará jabloň. Pokud se bude 
hřiště rozšiřovat, potom zde bude strom zavazet. 
L. Ambrož – pokud se jedná o starý strom, potom by ho kvůli bezpečnosti dětí pokácel. 
 
Přijaté usnesení: 105/2016 - RM schvaluje pokácení staré jabloně v zahradě ZŠ Komenského 

z důvodu bezpečnosti dětí po rozšíření zahrady MŠ Zborovská. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:43 hod. K. Kiesslingová – dotační manažerka. 
 
 
 

13. Bezpečnost dopravy II/386 – projektová dokumenatce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Správa a údržba silnic JMK nechala zpracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci komunikace 
II/386 v ulici Legionářská. Je výhodné, stejně jako na ulici Tyršova - Tišnovská rekonstruovat návazně 
celý uliční prostor ulice Legionářská, tj. od ulice Tyršova po kruhový objezd na ulici Legionářská. Na 
tuto aktivitu je vyhlášen dotační program z IROP, Prioritní osa 1: Konkurenceschopné, dostupné 
a bezpečné regiony, specifický cíl 1.2 Bezpečnost dopravy a cyklodopravy, který podporuje 
bezbariérovou úpravu chodníků a veřejných ploch kolem frekventovaných úseků silnic II. a III. třídy. 
Tyto podmínky právě ulice Legionářská splňuje. Dotace dosahuje až 90% uznatelných nákladů. 
Dokumentaci pro Správu a údržbu silnic zpracovává společnost IKA Brno, s.r.o., Antonínská 2, 602 00 
Brno. Navrhujeme, aby v rámci odlišného postupu dle Směrnice o zadávání veřejných zakázek, článek 
8, projektovou dokumentaci pro město Kuřim také zpracovávala tato firma z důvodu koordinace obou 
projektů. 
Následně bude se společností IKA Brno, s.r.o. dohodnuta cena za projektovou dokumentaci 
a předložena Radě města Kuřim ke schválení Smlouva na zpracování projektové dokumentace. 
Předpokládaná cena za tyto projekční práce je cca 200.000 Kč vč. DPH. 
 
Přijaté usnesení: 106/2016 - RM schvaluje odlišný postup při výběru projektanta na projektovou 

dokumentaci pro projekt "Bezpečnost dopravy II/386" - projekt bude zpracovávat 
společnost IKA Brno, s.r.o. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:50 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 9. 3. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 2. 3. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 ZEPO Bořitov – záměr na pronájem pozemku 
 2A - mapa 
3 Nikola Mihályová – smlouva na dobu neurčitou 
4 Junák – český skaut, středisko Kuřim, z. s. – souhlas se stavbou na pozemku 
 4A -  situace   
 4B - stavební řešení  
 4C -  smlouva  
5 Parkoviště na ul. Komenského – schválení smlouvy s CETIN na přeložku telefonu 
 5A - návrh smlouvy 
 5B - specifikace nákladů 
6 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2016 
 6A - návrh smlouvy 
 6B - výzva 
7 Poskytnutí daru 
 7A - žádost 
 7B - darovací smlouva 
8 Dar pěstounům 
9 Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 
9/1 Rozbor hospodaření Centra sociálních služeb Kuřim r. 2015 
10 Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 
10/1 Vyřazení služebního vozidla Škody Pickup 
 10/1A - kupní smlouva 
11 Mezinárodní vzdělávací festival Eduspace 
12 Jezdecký klub Srpek – zřízení věcného břemene 
 12A - trasa kanalizace 
 12B - situace 
 12C – smlouva 
13 Bezpečnost dopravy II/386 - projektová dokumentace 


