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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 10/2016 konané dne 20. 4. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 
města. 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:00 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 4. 2016 

2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

3 Radek Peterka - nájemní smlouva 

4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

5 Vyřazení majetku města 

6 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 

7 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, záměr 

7/1 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, záměr 

8 Roman Maňoušek, bytem Kuřim a Richard Štěpánek, bytem Kuřim – dohoda 
o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 

9 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 2607/1 v k. ú. Kuřim“ 

10 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Kuřim“ 

11 Punto de ideas s.r.o. – zrušení pronájmu pozemku  

12 Smlouva o umístění reklamní plochy – Česká lékárna holding, a.s. 

13 Smlouva o umístění reklamní plochy – J. Loupová 

14 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chudčice 

15 Zápis z 8. jednání komise školské 

16 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 

17 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Oprava 
krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 

18 Žádost o podporu krojovaných hodů v Čebíně 
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19 Zpráva o činnosti OI 

20 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015 

21 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 4. 2016 

22 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova 

23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - interiér, 
schválení zadávacího řízení 

24 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 

25 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 

25/1 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 

25/2 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 

25/3 Investiční záměry staveb v Kuřimi a na Podlesí pro rok 2016 

26 Koupě obrazu Petra Lorenze a výstava obrazů z Kuřimi 

27 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – oprava zpevněných ploch 

28 Zápis z jednání komise stavební ze dne 13. a 18. 4. 2016 

29 Smlouvy o dílo na aktualizace směrového dopravního průzkumu na území města Kuřim 
a aktualizaci Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim 

30 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, informace o stavu IA 

31 Dodatek č. 2 k SOD II/385 Kuřim průtah 

32 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Vev. Bítýška 

33 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 4. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 146/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 4. 

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

2. Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Jiří Peňáz, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 23. 2. 2015 s městem Kuřim 
na základě usnesení RM č. 59/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0007, jejímž 
předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 30. 4. 2016. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2016. 
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OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 147/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 7. 
2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Na jednání se dostavil Ing. Jan Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
 
 
 

20. Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jan Sojka) 
 
Radě města Kuřimi je předkládána zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015. 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti WK za rok 2015 

B - výsledovka - bez darů 
 
Přijaté usnesení: 148/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
Z jednání odešel Ing. Jan Sojka. 
 
 
 

3. Radek Peterka - nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 12. 2. 2015 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 25/2016 ze dne 10. 2. 2016 nájemní smlouvu č. 2016/O/0004, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 149/2016 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2016/O/0004 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 7. 
2016. 

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

4. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 23. 2. 2015 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 60/2015 ze dne 18. 2. 2015 smlouvu o ubytování č. 2015/O/0008, 
jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
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Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 30. 4. 2016. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 7. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 150/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 7. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
Z jednání se vzdálil Mgr. Ladislav Ambrož, přítomni 3 členové RM. 
 
 
 

5. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle přílohy. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 151/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
 

6. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Předmět (název) zakázky: „Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OMP-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO):  Odbor majetkoprávní (OMP) 
 
Město Kuřim je vlastníkem mj. těchto osmi bytů: byt č. 833/7 (2+1) ul. Zborovská, byt č. 834/1 (1+1) ul. 
Zborovská, byt č. 1113/5 (3+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 1114/4 (3+1) ul. Bezručova čtvrť, byt 
č. 1115/3 (3+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 1124/5 (2+1) ul. Bezručova čtvrť, byt č. 897/4 (2+1) ul. Na 
Královkách a byt č. 818/5 (2+1) ul. nám. Osvobození. 
V minulých letech byla v bytech č. 834/1, 1113/5, 1114/4, 1115/3 a 1124/5 vyměněna dřevěná okna 
za plastová. V bytech je nezbytné provést topení, a to vzhledem k tomu, že ve zmíněných bytech se 
nachází plynové průtokové ohřívače vody a plynová topidla s odtahem spalin do komína - vše 
v provedení „B“, tj. spotřebiče, které odebírají spalovací vzduch z prostoru, ve kterém jsou umístěny. 
Výměnu topení je třeba realizovat i proto, že po instalaci plastových oken zůstaly v bytě zdroje tepla, 
jejichž zplodiny mohou způsobit otravu nájemců oxidem uhelnatým. Nájemci bytů č. 833/7, 897/4 
a 818/5 mají již několik let požádáno o výměnu dřevěných oken, která jsou ve špatném technickém 
stavu, za plastová. V těchto bytech se musí nejprve odstranit nevyhovující plynové spotřebiče, provést 
etážové topení a až následujícím krokem může být výměna oken. 
OMP nechal vypracovat pro jednotlivé byty projektové dokumentace etážového topení s výkazem 
výměr a předpokládaným rozpočtem. 



 
 

 

5 

Jelikož se jedná o etážová topení v osmi obecních bytech, předpokládaná hodnota přesáhne 500 
tis. Kč bez DPH. Dle Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu, schvaluje znění výzvy k podání nabídky rada města. 
Akce bude kryta finanční částkou z rozpočtu města na rok 2016, ORG - 1031 000 000. 
OMP doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele výše uvedené 
zakázky podle Interní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, dále doporučuje radě města 
schválit znění výzvy k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící 
komise. Komise musí být min. pětičlenná. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky 

B - návrh členů komise a náhradníků 
 
 
Na jednání se dostavila Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Přijaté usnesení: 152/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Etážové topení v obecních bytech, Kuřim“, dále schvaluje znění výzvy k podání 
nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve složení podle návrhu. 

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

7. Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, 
záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Bronislav Melichar, bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944 byl nájemcem části nebytového 
prostoru č. 1116/9 o celkové výměře 69,39 m

2
 (prodejna Zdravé výživy), který je umístěn 

v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. S panem 
Melicharem byla uzavřena dne 27. 9. 2013 nájemní smlouva č. 2013/O/0108 na dobu neurčitou. 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 16. 12. 2015 pod číslem usnesení 683/2015 schválila panu 
Melicharovi výpověď nájmu v jednoměsíční výpovědní lhůtě. Výpověď se panu Melicharovi podařilo 
doručit dne 12. 1. 2016. K vyklizení nebytového prostoru mělo dojít ke dni 29. 2. 2016.  
 
OMP obdržel od správce nebytového prostoru vyčíslení dlužné částky ke dni 29. 2. 2016, avšak bez 
dlužné částky, na kterou má pan Melichar uzavřen splátkový kalendář a který je pravidelně hrazen - 
měsíční splátka činí xxxxx Kč. Ke dni 29. 2. 2016 zbývalo panu Melicharovi splátkovým kalendářem 
uhradit částku xxxxxx Kč. Správce nebytového prostoru vyčíslil tedy dlužnou částku na xxxxxx Kč, vč. 
nájmu a záloh na služby za měsíc únor 2016 (v této částce bylo zohledněno prominutí nájemného ve 
výši xxxxx Kč, které schválila RM svým usn. č. 682/2015 ze dne 16. 12. 2015). Pan Melichar dne 
29. 2. 2016 částku ve výši xxxxxx Kč uhradil. Dne 31. 3. 2016 požádal o zpětvzetí výpovědi nájmu. 
 
Z důvodu špatné platební morálky OMP obnovení smlouvy nedoporučuje. Za poslední rok uhradil 
nájemné v řádném termínu pouze v prosinci 2015 a únoru 2016. V případě, že RM neschválí zpětvzetí 
výpovědi nájmu, bude OMP trvat na vyklizení nebytového prostoru do 30. 4. 2016. Proto současně 
OMP předkládá ke schválení záměr na pronájem tohoto nebytového prostoru. 
 
Přílohy: A - záměr 
 
 
 
 
 



 
 

 

6 

Návrh usnesení: RM schvaluje zpětvzetí výpovědi nájmu části nebytového prostoru č. 1116/9 
o celkové výměře 69,39 m2 umístěného v I. podzemním podlaží domu č. p. 1116, 
1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, jehož nájemcem je Bronislav Melichar, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 13416944. 

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

7/1. Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, 
záměr 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 153/2016 - RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 1116/9 

o výměře 69,39 m
2
, umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1116, 

1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše 
v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám s výjimkou hostinské 
činnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
min. 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, ve znění dle přílohy. 

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

8. Roman Maňoušek, bytem Kuřim a Richard Štěpánek, bytem 
Kuřim – dohoda o postoupení práv a povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy k bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Roman Maňoušek je nájemcem obecního bytu č. 879/5, 2+1, ul. Jungmannova v Kuřimi. Pan 
Richard Štěpánek je nájemcem obecního bytu č. 947/27, 1+kk, ul. Wolkerova v Kuřimi. Nájemci obou 
obecních bytů se mezi sebou dohodli na výměně bytů na základě Dohody o postoupení práv 
a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu dle ust. § 1895 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, v platném znění (dříve Dohoda o výměně bytů), a tímto žádají pronajímatele o souhlas. 
 
Správce bytu č. 879/5 - společnost Správa bytů Kuřim, s.r.o. - sdělil, že pan Roman Maňoušek má 
nyní dluh na nájemném a zálohách na služby ve výši xxxxx Kč. Pokud by se pan Maňoušek 
přestěhoval do menšího bytu, předpokládá OMP, že poklesnou panu Maňouškovi měsíční náklady na 
nájemném a zálohách na služby o cca 1.200 Kč - 1.500 Kč. Pan Maňoušek je veden na úřadu práce, 
byla mu přiznána nízká podpora v nezaměstnanosti, má požádáno o dávky na bydlení a souhlasil, aby 
byly dávky určené na bydlení zasílány přímo na účet správce bytu.  
Správce bytu č. 947/27 - společnost INVESTSERVIS RK, s.r.o. - potvrdil, že pan Richard Štěpánek 
nemá evidovaný dluh na nájemném a zálohách na služby. 
 
Pan Maňoušek má nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou do 21. 7. 2017 (přechod nájmu po 
zemřelé matce Jindřišce Maňouškové, RM dne 10. 2. 2016, č. usn. 29/2016). Pan Štěpánek má 
nájemní smlouvu uzavřenou na dobu určitou, která se vždy po půl roce prodlužuje (nyní do 30. 4. 
2016). 
OMP doporučuje schválit dohodu o postoupení práv a povinností v případě, že na žádném bytě 
nebude váznout dluh na nájemném a zálohách na služby, a u obou nájemců zachovat i nadále stejný 
režim uzavírání nájemních smluv. 
 
Přílohy: A - dohoda o postoupení práv a povinností 
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Přijaté usnesení: 154/2016 - RM schvaluje dohodu o postoupení práv a povinností vyplývajících 
z nájemní smlouvy k bytu ze dne 12. 4. 2016 a souhlasí s výměnou nájemců 
v bytech, a to tak, že novým nájemcem bytu č. 879/5 v ul. Jungmannova v Kuřimi 
bude pan Richard Štěpánek, bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou do 
31. 10. 2016 za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, a novým 

nájemcem bytu č. 947/27 v ul. Wolkerova v Kuřimi bude pan Roman Maňoušek, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu určitou do 21. 7. 2017 za nájemné ve 
výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

9. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 2607/1 v k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Aleš Hanák, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investor stavby „STL plynovodní přípojka pro 
novostavbu RD na pozemku p. č. 2607/1 v k. ú. Kuřim“ zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynovodní přípojky k novému RD postavenému na pozemku parc. č. 2607/1 v k. ú. Kuřim na ul. 
Hybešova - vizte př. A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemcích parc. č. 2606/1 a 2606/2 v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti RWE GasNet, s.r.o. je 
zřízení věcného břemene k pozemkům parc. č. 2606/1 a 2606/2 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení 
věcného břemene byl vyhotovený GP č. 3255-13/2015 ze dne 27. 5. 2015 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s.r.o. 
jako oprávněného z věcného břemene a městem Kuřim jako povinného z věcného břemene na 
pozemcích parc. č. 2606/1 a 2606/2 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3255-13/2015 v délce 6,33 m - vizte 
příloha B. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč 
bez DPH za každý započatý běžný metr liniové stavby tj. 1.750 Kč bez DPH. Náklady na zřízení 
věcného břemene ponese investor - pan Hanák. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 155/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o. se sídlem 
Ústí nad Labem Klíšská 940, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3255-13/2015 na pozemcích parc. č. 2606/1 a 2606/2 vše 
v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - pan 
Aleš Hanák, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové 
stavby tj. 1.750 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
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10. RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL 
plynovodní přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 39/2 
v k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Arnoštka Kubíková, bytem xxxxxxxxxxxxxxx Brno, jako investor stavby „STL plynovodní přípojka 
pro novostavbu RD na pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Kuřim“ zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynovodní přípojky k novému RD postavenému na pozemku parc. č. 39/3 v k. ú. Kuřim na ul. Luční - 
vizte př. A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim, kterou je ve vlastnictví města 
Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti RWE GasNet, s.r.o. je zřízení věcného 
břemene k pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení věcného břemene byl vyhotovený GP 
č. 3332-47/2016 ze dne 8. 3. 2016 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou RWE GasNet, s.r.o. 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3332-47/2016 v délce 4,03 m - vizte příloha B. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby tj. 1.250 Kč bez DPH. Náklady na zřízení věcného břemene 
ponese investor - paní Kubíková. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 156/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti RWE GasNet, s.r.o., se sídlem 
Klíšská 940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3332-47/2016 na pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim. Náklady 
na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - paní Arnoštka Kubíková, 
bytem xxxxxxxxxxxx Brno. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby tj. 
1.250 Kč bez DPH. 

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

11. Punto de ideas s.r.o. – zrušení pronájmu pozemku  
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Rada města Kuřimi dne 16. 12. 2015 schválila usnesením č. 691/2015 pronájem části pozemku parc. 
č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m

2
, za účelem provozování letní zahrádky společnosti Punto de 

ideas s.r.o. 
 
691/2015: 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim o výměře 50 m2 za 
účelem využití jako letní zahrádky společnosti Punto de ideas s.r.o., se sídlem Pražákova 510/51, 
Horní Heršpice, Brno, IČ 03459918, na dobu neurčitou, s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve 
výši 305 Kč/m2/rok s roční valorizací. 
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K podepsání smlouvy však nedošlo a společnost Punto de ideas s.r.o. svoje podnikání v restauraci 
skončila. 
 
Na základě výše uvedeného OMP žádá o zrušení usnesení č. 691/2015. 
 
Přijaté usnesení: 157/2016 - RM ruší usnesení č. 691/2015 ze dne 16. 12. 2015 ve věci pronájmu 

části pozemku parc. č. 2108/1 v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
Z jednání odešla Ing. V. Fidrmucová. 
 
 
 

12. Smlouva o umístění reklamní plochy – Česká lékárna holding, 
a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Paní PharmDr. Helena Tocháčková, vedoucí lékárník Dr. Maxe, s provozovnou v obchodních 
prostorách KIK, podala žádost o umístění 1 ks reklamní plochy na zábradlí opěrné zdi u kruhového 
objezdu na ul. Tyršova v Kuřimi v  rozsahu 2,25 m

2
. Reklamní plochy žádá umístit v termínu od 1. 5. 

2016 na dobu neurčitou. 
 
Dle usnesení RM č. 644/2014 ze dne 3. 12. 2014 je cena za umístění reklamy na opěrné zdi ve výši 
200 Kč/m

2
. Cena za umístění dle rozsahu činí 544,50 Kč/měsíc (s DPH). 

 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 158/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy zábradlí opěrné 

zdi u kruhového objezdu na ul. Tyršova v Kuřim se společností Česká lékárna 
holding, a.s., se sídlem Nové Sady 996/25, 602 00 Brno, IČ 28511298. Reklamní 
tabule v počtu 1 ks v rozsahu 2,25 m

2
 bude umístěna od 1. 5. 2016 na dobu 

neurčitou za cenu 544,50 Kč/měsíc. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
 

13. Smlouva o umístění reklamní plochy – J. Loupová 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Paní Jitka Loupová podala žádost za společnost ARTOSS realitní kancelář, s.r.o. o umístění 1 ks 
reklamní plochy na silničním zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi v  rozsahu 1 pole. Reklamní plochy 
žádá umístit v termínu od 1. 5. 2016 do 1. 11. 2016. 
 
Dle usnesení RM č. 414/2012 ze dne 25. 7. 2012 je cena za umístění reklamy na silničním zábradlí ve 
výši 400 Kč/1 pole. Celková cena za umístění činí 2.904 Kč/měsíc (s DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
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Přijaté usnesení: 159/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 
zábradlí v Kuřimi s paní Jitkou Loupovou, se sídlem Dušínova 1401/5, 664 34 
Kuřim, IČ 02351315. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna 
od 1. 5. 2016 do 1. 11. 2016 za cenu 2.904 Kč. 

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

14. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chudčice 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Od 31. 12. 2015 platí novela zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. V této 
novele došlo k tomu, že v § 40 není uvedeno (vypadlo to v textu návrhu), že speciální stavební úřad 
obce s rozšířenou působností povoluje stavby místních komunikací. Tato kompetence takto spadla na 
nižší úřady, ty však nejsou personálně tuto agendu schopny vykonávat. 
Na základě společného doporučení ministerstva dopravy a ministerstva vnitra (č. j. 255/2015-120-
OST/2) vyplývá, že je možné uzavřít veřejnou právní smlouvu, která umožní úřadu obce s rozšířenou 
působností vydat stavební povolení pro místní komunikace. 
 
Přílohy: A - veřejnoprávní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 160/2016 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim 

a obcí Chudčice o výkonu přenesené působnosti na úseku odboru dopravy ve 
znění dle přílohy. 

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

15. Zápis z 8. jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 15. 3. 2016 proběhlo osmé jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
Program jednání: 
1. Předběžné výsledky zápisu do MŠZ na školní rok 2016/2017 (ředitelka MŠZ) 
- počet volných míst 
- počet zapisovaných dětí 
- počet předpokládaných odkladů povinné školní docházky 
- datum narození nejstaršího a nejmladšího přijatého dítěte 
2. Počet zapsaných žáků k povinné školní docházce do ZŠ (ředitelé ZŠ dle stavu k 28. 2. 2016 - 
statistický výkaz S 53-01) 
3. Přijímací řízení do SOŠ a SOU Kuřim (Ing. V. Novotný) 
- termín konání přijímacího řízení 
- počet došlých přihlášek 
4. Informace o možném zřízení firemních mateřských škol v Kuřimi (MST PaedDr. Holman, referentka 
KÚ, školství) 
- základní informace 
- podmínky zřízení 
- kdo má v Kuřimi zájem zřídit firemní MŠ 
- požadavky na město 
5. Stav investiční výstavby ve školství v Kuřimi (MST PaedDr. Holman) 
- rekonstrukce a dostavby MŠ na ulici Zborovská 
- stručná informace o proběhlém jednání ve věci na ZM v lednu 2016 a dalších jednáních 
- postoj RM 
- názor ředitelky MŠZ 
- možné náklady, dotace, termín zahájení, …. 
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- dostavba budovy ZŠJ (stav) 
6. Různé 
- výše státního příspěvku do rozpočtu města (RUD) na dítě, žáka (referentka KÚ, školství) 
- inkluze v kuřimských ZŠ (připraví referentka KÚ, školství, ředitelé ZŠ) 
 
Komise školská přijala usnesení v bodě č. 5: 
 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje radě města podpořit realizaci nástavby budovy 
Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace na ulici 
Zborovská 887, za předpokladu přidělení dotace z MŠMT. 
Pro: 10     Proti: 0      Zdržel se: 1 
Návrh byl přijat. 
Přítomno bylo 11 členů komise z 12. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 161/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 15. 3. 

2016 a schvaluje bod č. 5. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
 

16. Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku organizace dle přílohy. Jedná se o majetek nefunkční a neopravitelný. Likvidaci majetku 
provede firma. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 162/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim dle 

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

17. Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého 
rozsahu na akci „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá návrh znění výzvy 
k podání nabídek na zakázku malého rozsahu „Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu 
s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“. Předpokládaná cena opravy 250 tis. včetně DPH. 
Jedná se o demontáž „dřevo-plastového palubkového“ obkladu - markýzy nad vstupem a kolem vnější 
části objektu Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. Nová krytina je navržena 
z materiálu plech. Barva bude přizpůsobena dle výzvy obkladům, které v jiných částech objektu 
zůstávají - odstín hnědé. Barva bude vybrána ze vzorníku. Plech byl zvolen z důvodu odolnosti 
povětrnostním podmínkám a z důvodu bezpečnosti, protože se z horní části budovy v zimním období 
na markýzu sesouvá sníh. 
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Dále ředitelka předkládá návrh členů a náhradníků komise pro otvírání obálek a hodnotící komise. 
Výběrové řízení proběhne ve čtvrtek 2. 6. 2016 od 9 hod. v kanceláři ředitelky CSS Kuřim. 
Odůvodnění: Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, 
Kuřim je nutná z důvodu opadávání jednotlivých částí markýzy. Hrozí nebezpečí úrazu a případně 
i škodě na majetku např. parkujících vozidel. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - krycí list cenové nabídky 
C - fotodokumentace 
D - návrh členů hodnoticí komise 
E - smlouva o dílo 

 
Přijaté usnesení: 163/2016 - RM souhlasí se zahájením zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

„Oprava krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 
1275, Kuřim“. 

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

18. Žádost o podporu krojovaných hodů v Čebíně 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 5. 4. 2016 byla doručena žádost od paní Veroniky Kandelové, bytem xxxxxxxxxxxx 664 23 Čebín, 
ve které žádá o podporu krojovaných hodů v obci Čebín a to formou poukázek do Wellness Kuřim 
v hodnotě cca 2.000 Kč. 
Paní Kandelová je členkou uskupení, které se snaží udržet folklorní tradice v obci Čebín a to 
konkrétně pořádáním společenské akce "Čebínské krojované hody", které jsou již tradiční akcí v obci 
a která se letos uskuteční o víkendu 22. - 24. 4. 2016. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – smlouva bude uzavřena s obcí Čebín. 
 
Přijaté usnesení: 164/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí dárkových 

poukazů do Wellness Kuřim ve výši 2.000 Kč s Obcí Čebín, Čebín 21, 
IČ 00281662, jako podporu "Čebínských krojovaných hodů". 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se v 14: 52 hod. dostavil Stanislav Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

19. Zpráva o činnosti OI 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Předkládáme Radě města Kuřim zprávu o činnosti odboru investičního v roce 2015. 
 
Přílohy: A - činnost OI v r. 2015 
 
Přijaté usnesení: 165/2016 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru investičního v roce 2015. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
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21. Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 4. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 11. 4. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
Ing. D. Sukalovský – žádá odbor životního prostředí, aby vydláždil odpadovou plochu v trávníku na 
pozemku parc. č. 293/15 dle podkladů komise dopravy. 
 
Přijaté usnesení: 166/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise dopravy ze dne 11. 4. 

2016 a schvaluje body 1 a 2 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
 

22. Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V loňském roce bylo podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. 1/2009/RM o veřejných zakázkách, 
zajišťujícím odborem zrealizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce 
s názvem „Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova v Kuřimi“. 
Rada města dne 21. 4. 2015 odsouhlasila uzavření Smlouvy o dílo s vítězným uchazečem TOPSTAV 
s.r.o., se sídlem Vranovská 95, 614 00 Brno, IČ 46977660 v celkové hodnotě 519.295 Kč vč. DPH. 
Z důvodu zajištění objízdných tras s ostatními stavbami (Rekonstrukce ul. Hybešova a Průtah Kuřim) 
nemohla být tato akce realizována (smlouva nebyla podepsána). 
 
V minulém týdnu proběhla schůzka se zhotovitelem TOPSTAV s.r.o. a TDI Ing. Šudákem za účelem 
dohody realizace akce v možných termínech. 
Z důvodu zajištění objízdných tras musí být realizace zahájena až po skončení akce Rekonstrukce ul. 
Hybešova, a ukončena před plánovanou realizací oprav části R43. 
 
Dle domluvy objednatele a zhotovitele bude realizace probíhat v těchto termínech: 

Zahájení stavebních prací:  od 30. 5. 2016 (po skončení akce ul. Hybešova) 
Konec stavebních prací: nejpozději do 30. 6. 2015 (od 4. 7. počátek oprav části R43) 
 
Z důvodu potřeby rychlé realizace bude část ul. Havlíčkova uzavřena (úsek před křižovatkou ulic 
Havlíčkova/Mánesova až po odbočku do ul. Nerudova). Zajištění automobilové obslužnosti bude z ul. 
Hybešova. Společnost TOPSTAV projedná přechodné dopravní značení. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 550 tis. Kč z ORG 1301 000 000. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 167/2016 - RM bere na vědomí informaci o přípravě stavby "Přechod pro chodce 

na ul. Havlíčkova" s důrazem na termíny zahájení a ukončení stavby. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
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23. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba - interiér, schválení zadávacího řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - interiér“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-001 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Jedná se o výběrové řízení na podlimitní veřejnou zakázku na dodávky zadávanou ve zjednodušeném 
podlimitním řízení.  
Předmětem zadávacího řízení je dodávka nábytku a drobného vybavení do učebnového pavilonu se 
šesti třídami a dále vybavení tělocvičny včetně malé lezecké (boulderingové) stěny v rámci přístavby 
základní školy v Kuřimi. 
Zakázka je rozdělena na tři následující části: 
• Dílčí část A - Truhlářské výrobky: dodávka nábytku dle specifikací zadavatele a drobného 

vybavení (odpadkové koše, botníky) do tříd a kabinetů. 
• Dílčí část B - Vybavení tělocvičny: dodávka tělocvičného nářadí, jako např. gymnastické kozy, 

švédské bedny, žíněnky, lavičky, branky apod. 
• Dílčí část C - Boulderingová stěna: dodávka lezecké stěny o celkové ploše 18,75 m2 včetně 

150 ks lezeckých chytů. 
 
Předpokládaná a maximální hodnota dílčí části A - Truhlářské výrobky: 1.885.190 Kč bez DPH 
Předpokládaná a maximální hodnota dílčí části B - Vybavení tělocvičny:    141.100 Kč bez DPH 
Předpokládaná a maximální hodnota dílčí části C - Boulderingová stěna:      74.500 Kč bez DPH 
 
Základním hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. Každá z dílčích částí bude hodnocena 
samostatně. Hodnotící komise stanoví pořadí nabídek podle výše nabídkové ceny bez DPH a nabídky 
seřadí od nejnižší po nejvyšší. V rámci každé dílčí části zakázky zvítězí nabídka s nejnižší nabídkovou 
cenou. 
 
OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
podlimitní veřejné zakázky na dodávky zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení a dále 
doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnotící komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. arch. Petr Němec (projektant) 
3. Stanislav Bartoš 
4. Ing. Pavel Šudák 
5. Ing. Petr Němec 

 
Návrh náhradníků hodnotící komise: 

1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Aneta Zelníčková 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Ing. Jiří Zemánek 
5. Ing. Miluše Macková 

 
Přílohy: A - výzva 

B - zadávací dokumentace 
C - návrh smlouvy (dílčí část A) 
C - návrh smlouvy (dílčí část B) 
C - návrh smlouvy (dílčí část C) 

 
Přijaté usnesení: 168/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na dodávky s názvem „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
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kapacit - novostavba - interiér“, dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky 
vč. návrhu smlouvy o dílo a jmenuje členy a náhradníky hodnoticí komise ve 
složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se v 15:27 hod. vrátil Mgr. L. Ambrož, přítomni 4 členové RM. 
 
 
 

25. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi schválení návrhu investičních záměrů zpracovaných v souladu 
s dodatkem č. 18 k mandátní smlouvě uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami 
a kanalizacemi, a. s. - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016. 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo pro rok 2016 vyčlenění částky 2.250.000 Kč na vypracování 
projektové dokumentace z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace 
a vodovody“. 
 
Investiční záměr zahrnuje tyto akce a důvodem rekonstrukce je: 
 
1) Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace v délce 203 m včetně zálivů (dopojení souvisejících 
inženýrských sítí), kanalizačních přípojek a přepojení dešťových vpustí: 

· špatný stavební stav, vážnější poruchy 
· optimalizace trasy a spádu kanalizace (v rámci rekonstrukce kanalizace přeložení vodovodu 

DN 150 v délce cca 50 m) 
· propočet nákladů 8.180.000 Kč bez DPH; 

 
2) Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu v délce 288 m včetně rekonstrukce přípojek: 

· nedostačující průměr vodovodu 
· investice vyvolaná na základě rozšíření průmyslové zóny v ul. Tišnovská 
· propočet nákladů 6.400.000 Kč bez DPH; 

 
3) Kuřim, ul. Kp. Jaroše - rekonstrukce kanalizace v celkové délce 730 m (celá ulice Kp. Jaroše 
v délce cca 260 m a 210 m + od křižovatky ul. Šmeralova po křižovatku ul. Fučíkova 230 m + zálivy) 
včetně přípojek a dešťových vpustí: 

· špatný stavební stav kanalizace 
· vedení přes soukromé pozemky 
· propočet nákladů 33.000.000 Kč bez DPH 

a rekonstrukce vodovodu v celkové délce 634 m (od vodojemu, přes ul. Kp. Jaroše po ul. Šmeralovu) 
včetně rekonstrukce přípojek 

· v koordinaci s ostatními sítěmi 
· vedení přes soukromé pozemky 
· propočet nákladů 9.380.000 Kč bez DPH; 

 
4) Kuřim, vodojem II - rekonstrukce armaturní komory a technologie 

· výměna potrubí a armatur za hranicí životnosti 
· snížení energetické náročnosti provozu, zajištění bezpečnosti objektu 
· propočet nákladů 8.500.000 Kč bez DPH. 

 
Předběžný propočet nákladů: 
 
Propočet nákladů na jednotlivé rekonstrukce zahrnují stavební náklady, ostatní náklady (inženýrská 
činnost, projekční činnost), rezervy. 
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Vzhledem k náročnosti stavby v ul. Kp. Jaroše (koordinaci s rekonstrukcí ostatních sítí - vybudování 
oddílného systému, vodovodu, sítí NN, plynu, rekonstrukci komunikace a chodníků) a nevyhovujícího 
uličního profilu nelze přesně určit předběžné náklady za projektovou dokumentaci. 
 

Název ulice Předběžný propočet nákladů 
na rekonstrukci v Kč bez 
DPH 

Předběžný propočet nákladů 
na rekonstrukci v Kč včetně 
DPH 

Kuřim, ul. Zahradní  8.180.000,00 Kč 9.897.800,00 Kč 

Kuřim, ul. Úvoz  6.400.000,00 Kč 7.744.000,00 Kč 

Kuřim, ul. Kp. Jaroše 33.000.000,00 Kč 39.930.000,00 Kč 

Kuřim, ul. Kp. Jaroše 9.380.000,00 Kč 11.349.800,00 Kč 

Kuřim, vodojem II 8.500.000,00 Kč 10.285.000,00 Kč 

celková cena 65.460.000,00 Kč 79.206.600,00 Kč 

 
 
Stavební náklady: 
 

Název ulice Předběžné stavební náklady 
v Kč bez DPH 

Předběžné stavební náklady 
v Kč včetně DPH 

Kuřim, ul. Zahradní  7.436.199,00 Kč 8.997.800,79 Kč 

Kuřim, ul. Úvoz  5.817.986,00 Kč 7.039.763,06 Kč 

Kuřim, ul. Kp. Jaroše 29.989.250,00 Kč 36.286.992,50 Kč 

Kuřim, ul. Kp. Jaroše 8.519.490,00 Kč 10.308.582,90 Kč 

Kuřim, vodojem II 8.500.000,00 Kč 10.285.000,00 Kč 

celková cena 60.262.925,00 Kč 72.918.139,25 Kč 

 
Předběžná cena projektové dokumentace: 
 

Název ulice Potřebný stupeň 
dokumentace 

Předpoklá
daná lhůta 
zpracování 
(měsíce) 

Předběžná cena za 
projektovou 
dokumentaci /Kč 
včetně DPH (8% 
z propočtu) 

Kuřim, ul. Zahradní  DÚR, DSP, DPS 
- společné 

9 719.824,06 Kč 

Kuřim, ul. Úvoz  DÚR, DSP, DPS 
- společné 

9 563.181,04 Kč 

Kuřim, ul. Kp. Jaroše DÚR - zvlášť, 
DSP, DPS 

DÚR: 8 DÚR: 800.000 Kč  

Kuřim, ul. Kp. Jaroše DÚR - zvlášť, 
DSP, DPS 

SP: 8 SP: 1.000.000 Kč 

Kuřim, vodojem II DSP, DPS - 
společné 

8 822.800,00 Kč 

celková cena     3.905.805,11 Kč 

 
Celková částka na vypracování projektové dokumentace bude čerpána z ORG 1 332 000 000 
„Projekční příprava - rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A - ul. Zahradní 

B - ul. Zahradní 
 
 
Přijaté usnesení: 169/2016 - RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Zahradní - 

rekonstrukce kanalizace“, zpracovaného v souladu s dodatkem č. 18 k mandátní 
smlouvě - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 
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2016 a souhlasí se zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 

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

25/1. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přílohy: C - ul. Úvoz 

D - ul. Úvoz 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje z investičních záměrů vyjmout ul. Úvoz. Stahuje tento návrh usnesení 
z hlasování. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“, 

zpracovaného v souladu s dodatkem č. 18 k mandátní smlouvě - příloha č. 1 
„Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ pro rok 2016 a souhlasí se 
zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní rozhodnutí a stavební 
povolení. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

25/2. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přílohy: E - Kpt. Jaroše, kanalizace 

F - Kpt. Jaroše, kanalizace 
G - Kpt. Jaroše, vodovod 
H - Kpt. Jaroše, vodovod 

 
Přijaté usnesení: 170/2016 - RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, ul. Kp. Jaroše - 

rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, zpracovaného v souladu s dodatkem č. 18 
k mandátní smlouvě - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ 
pro rok 2016 a souhlasí se zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 

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

25/3. Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Přílohy: I - vodojem 
 
Přijaté usnesení: 171/2016 - RM schvaluje investiční záměr akce: „Kuřim, vodojem II - rekonstrukce 

armaturní komory a technologie“, zpracovaného v souladu s dodatkem č. 18 
k mandátní smlouvě - příloha č. 1 „Roční plán investic - seznam svěřených staveb“ 
pro rok 2016 a souhlasí se zahájením prací na zadávací dokumentaci pro územní 
rozhodnutí a stavební povolení. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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26. Koupě obrazu Petra Lorenze a výstava obrazů z Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
S výtvarníkem Petrem Lorenzem připravuje Wellness Kuřim výstavu jeho obrazů z kuřimského 
prostředí. Některé z těchto „kuřimských obrazů“ byly nedávno vystaveny v prostorách společnosti 
Dahlhausen. Výtvarník v té době disponoval cca 4 hotovými díly zachycujícími místní kuřimské reálie. 
Svůj záměr vytvořit ucelenou řadu maleb z prostředí konkrétního města uplatnil v našem městě 
i proto, že má svůj ateliér na zdejším zámku. V květnu by 12 těchto obrazů mělo být představeno na 
výstavě v prostorách Wellness Kuřim, kde proběhne 15. května i vernisáž. 
Předkladatel považuje záměr uměleckého ztvárnění zdánlivě všedních situací a „obyčejných“ míst 
našeho města za přínos i pro město samotné. Jeden z těchto obrazů proto navrhuje odkoupit a umístit 
jej trvale v prostorách radnice. Pro tento účel doporučuji obraz Wellness Kuřim (plátno 2 x 1,5m) za 
cenu 20.000 Kč. 
S výtvarníkem je předjednána i možnost využití jeho „kuřimských obrazů“ pro prezentační materiál 
města (kombinace fotografií s obrazy). 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – myslí si, že by bylo možné podpořit výstavu jednorázovým příspěvkem, kterým by bylo 
možné ze strany města podílet se na nákladech výstavy. 
D. Holman – projednáno s Wellness Kuřim za účasti pana Sojky a nákladově by to vyšlo stejně, ale 
takhle město kupuje něco z výstavy do svého majetku, jehož hodnota mu zůstane, což je výhodnější. 
 
Přijaté usnesení: 172/2016 - RM schvaluje koupi obrazu Petra Lorenze „Wellness Kuřim“ (malba na 

plátno 2 x 1,5m) za cenu 20.000 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

27. Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – oprava zpevněných 
ploch 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V souvislosti s realizací akce „Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-
2014-001, žádá odbor investiční o souhlas s opravou zpevněných ploch pro pěší, terénními úpravami 
nezpevněných ploch, opravou vjezdů a pojezdových ploch před jednotlivými rodinnými domy v ul. 
Hybešova na levé straně ulice při pohledu z ul. Tyršova od rodinného domu č. p. 406 po č. p. 475 a na 
pravé straně ve spodní části ulice před č. p. 737, a to včetně soukromých parcel na obou stranách 
ulice. 
V rámci těchto oprav jsou řešeny úseky zpevněných a volných ploch, které se měly vrátit po 
dokončení stavebních prací do původního stavu. Byly poničeny budováním nových kanalizačních 
a vodovodních přípojek (na pozemcích města Kuřimi). Na soukromých parcelách zůstaly stávající, 
několik desítek let staré, nevzhledné betonové dlaždice v kombinaci se zámkovou dlažbou a žulovými 
kostkami. 
Tyto opravy nejsou součástí projektové dokumentace. Jedná se o vícepráce, které provede po 
odsouhlasení města Kuřimi subdodavatel spol. SKANSKA a.s., se sídlem v ul. Křižíkova 682/34a, 
186 00 Praha 8 - Karlín, IČ 26271303, v rámci komunikačních úprav v ulici Hybešova. 
 
Výměra ploch: 

- oprava zpevněných ploch v celkové výměře  236 m
2
  

(z této plochy 136 m
2
 tvoří vjezdy / podbetonování cementovou směsí tl. 200mm) 

- terénní úpravy nezpevněných ploch   192 m
2
 

- celková výměra plánovaných oprav  427 m
2
; 
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Podrobný popis stavebních prací: 
- rozebrání dlažeb, dlažebních kostek, vytrhání obrub, odstranění podkladních vrstev 

(pojezdových, pochůzích) 
- položení podkladních vrstev, kladení zámkové dlažby pro pěší a pro pozemní komunikace, 

osazení chodníkových obrubníků 
- rozprostření ornice, založení parkového trávníku; 

 
Dotčené parcely soukromých vlastníků: 

- 1104/3 (34 m
2
); 1104/10 (23 m

2
); 1104/9 (23 m

2
); 1104/7 (24 m

2
); 1104/6 (23 m

2
). 

 
Předběžný rozpočet nad rámec smlouvy o dílo: 391.485 Kč bez DPH; 82.211 Kč DPH; 473.696 Kč 
včetně DPH. 
Vícenáklady ve výši 473.696 Kč včetně DPH budou čerpány z ORG č. 1 149 000 000 „ Ul. Hybešova - 
oddílný systém kanalizace“. 
 
Přílohy: A - rozpočet 

B - situace 
 
Přijaté usnesení: 173/2016 - RM souhlasí s opravou zpevněných ploch pro pěší, terénními 

úpravami nezpevněných ploch, opravou vjezdů a pojezdových ploch před 
jednotlivými rodinnými domy v ul. Hybešova od rodinného domu č. p. 406 po č. p. 
475 a na pravé straně ve spodní části ulice před č. p. 737, včetně soukromých 
parcel na obou stranách ulice, a to za cenu ve výši 473.696 Kč, v rámci akce 
„Kuřim - odkanalizování ul. Hybešova“, evidenční číslo zakázky: VZ-OI-2014-001. 

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

28. Zápis z jednání komise stavební ze dne 13. a 18. 4. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 13. 4. 2016 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi, která byla neusnášeníschopná, 
a proto bylo svoláno další jednání dne 18. 4. 2016. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Mobilní přístřešek pro koně na pozemku parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
2. Novostavba RD na ul. Luční, pozemek parc. č. 6/1 v k. ú. Kuřim 
3. Přístavba RD na ul. Tleskačova č. p. 1660, Kuřim 
4. RD, Legionářská č. p. 211/28 - změna stavby na lékařskou ordinaci praktického lékaře 
5. Různé- přístavba RD v ul. Podhoří č. p. 144, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 13. 4. 2016 

B - zápis komise stavební 18. 4. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
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Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 174/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 18. 4. 

2016 v bodech 1, 4, 5 a schvaluje body 2, 3. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

29. Smlouvy o dílo na aktualizace směrového dopravního průzkumu 
na území města Kuřim a aktualizaci Komparativní studie propojení 
R43 a I/43 v oblasti města Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Předkládáme ke schválení smlouvy se společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., 
Sokolovská 94/100, 186 00 Praha na zpracování směrového dopravního průzkumu na území města 
Kuřim za cenu 286.000 Kč bez DPH, tj. 346.060 Kč včetně DPH a aktualizaci a rozšíření Komparativní 
studie propojení R/43 a I/43 za cenu 512.000 Kč bez DPH, tj. 619.520 Kč včetně DPH. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo - dopravní průzkumy 

B – smlouva o dílo - komparativní studie propojení R43 a I43 v oblasti města Kuřim 
 
Přijaté usnesení: 175/2016 - RM schvaluje uzavření smluv na zpracování směrového dopravního 

průzkumu na území města Kuřim za cenu 346.060 Kč včetně DPH a na aktualizaci 
a rozšíření Komparativní studie propojení R/43 a I/43 za cenu 619.520 Kč včetně 
DPH se společností HaskoningDHV Czech Republic spol. s r.o., Sokolovská 
94/100, 186 00 Praha. 

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

30. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, informace o stavu IA 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba, 2. etapa - novostavba, OI předkládá radě informace o stavu akce. 
 
1. 2. 2016 podpis SoD se zhotovitelem PKS stavby a.s. 

Kontrolní dny, za účasti zástupce města a TDI, se konají každé úterý v 8:00 hod. TDI vykonává Ing. 
Pavel Šudák ve spolupráci s Ing. Jiřím Zemánkem. Prakticky každodenně probíhá kontrola prací TDI. 
 
Provedené práce: 
1. 2. - 29. 2. geodetické vytyčení, pasport stávajícího stavu, kácení stromů, demontáž oplocení 

a panelové cesty, odkop zeminy na úroveň -0,45, dodání informačního baneru. 

1. 3. - 31. 3. vytyčení pilot, provedení podkladních betonů, 
Piloty: 
provádění pilot za trvalé přítomnosti TDI, 
k 15. 3. měly být dle harmonogramu dokončeny piloty, z důvodu klimatických 
podmínek byly piloty dokončeny až 22. 3. 2016, 
Základové konstrukce: 
bednění pasů tělocvičny a zázemí + betonování základových pasů - dokončeno, 
bednění, vázání armatur a betonování základů dalších částí, 
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k 3. 4. měly být dle harmonogramu dokončeny základové konstrukce - uplatněny 
sankce ze SOD - prodloužení splatnosti faktur o další 30 dní, betonování základů 
dokončeno 15. 4. 2016. 

1. 4. - 20. 4. provedení zkoušky únosností zásypů základů pod základovou deskou - únosnost 
skladby dobrá, nevyšla míra zhutnění původní zeminy. 
Návrh řešení od projektanta:  
Plocha tělocvičny a tříd 
- tl. základové desky bude zvýšena z 10cm na 15cm + bude doplněna 1 vrstva kari 

sítě (celkem 2 vrstvy), 
- zásyp bude proveden původní zeminou po 20cm a nově bude doplněn o systém 

štěrkových žeber, 
- vrchní vrstva pod základovou deskou ze štěrkodrti tl. 15cm bude nově nahrazena 

vrstvou z bet. recyklátu tl. 20 cm a štěrkodrti tl. 5 - 10 cm. 
Plochy ostatních místností 
- tl. základové desky 10 cm + 1 vrstva kari sítě - zůstane dle PD, 
- zásyp bude proveden původní zeminou po 20cm bez žeber, 
- vrchní vrstva pod základovou deskou ze štěrkodrti tl. 15 cm bude nově nahrazena 

vrstvou z bet. recyklátu tl. 20cm a štěrkodrti tl. 5 - 10 cm. 
Celková výše víceprací na úpravu zásypů a základové desky je odhadována cca 250 
tis. Kč bude řešeno dodatkem ke smlouvě. 

 
Přílohy: A - schéma žeber 
 
 
 

31. Dodatek č. 2 k SOD II/385 Kuřim průtah 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Stanislav Bartoš, Radka Svobodová) 
 
Z důvodu nutnosti sanací podkladních vrstev chodníků a vjezdů, které původně měly zůstat ve většině 
stávající a ve skutečnosti jsou ve 100 % v nevyhovujícím stavu, při kterém by nebylo možné po 
zhotoviteli požadovat záruky za provedené dílo. Znamená to tedy, že veškeré podkladní vrstvy jsou 
prováděny nově (Chodníky štěrkodrť v tl. 10 cm, vjezdy podkladní beton tl. 15 cm). Dále bylo 
uvažováno se zachováním části betonových obrub a dlažeb. Vzhledem ke stupni degradace je nutné 
použít nové. Zůstanou zachovány pouze chodníky k přechodu na úrovni ul. Buďárkova. 
 
Přijaté usnesení: 176/2016 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 smlouvy o dílo na veřejnou 

zakázku s názvem „II/385 Kuřim - průtah“ se společností H3 Inženýrské stavby 
spol. s r.o., se sídlem Brněnská 1002/27, 678 01 Blansko na vícepráce ve výši 
1.502.267,10 Kč včetně DPH, na méněpráce ve výši 143.088,55 Kč včetně DPH. 

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

32. Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Veverská Bítýška 
(Předkladatel: Mgr. Alena Zimmermannová, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Od 31. 12. 2015 platí novela zákona č. 13/1997 Sb., zákona o pozemních komunikacích. V této 
novele došlo k tomu, že v § 40 není uvedeno (vypadlo to v textu návrhu), že speciální stavební úřad 
obce s rozšířenou působností povoluje stavby místních komunikací. Tato kompetence takto spadla na 
nižší úřady, ty však nejsou personálně tuto agendu schopny vykonávat. 
Na základě společného doporučení ministerstva dopravy a ministerstva vnitra (č. j. 255/2015-120-
OST/2) vyplývá, že je možné uzavřít veřejnou právní smlouvu, která umožní úřadu obce s rozšířenou 
působností vydat stavební povolení pro místní komunikace. 
 
Přílohy: A - veřejnoprávní smlouva 
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Přijaté usnesení: 177/2016 - RM schvaluje uzavření veřejnoprávní smlouvy mezi městem Kuřim 
a městysem Veverská Bítýška o výkonu přenesené působnosti na úseku odboru 
dopravy ve znění dle přílohy. 

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

24. Výsledky hospodaření ke dni 31. 3. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 31. 3. 2016. 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 31. 3. 2016 činily 52.849.005 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 44.422.694,13 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně + 
8.426.310,87 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 1. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 22,46 %. Daňové příjmy se plní ve srovnání s rokem 2015 
výrazně lépe, výběr je za 1. čtvrtletí vyšší o více než 4 mil. Kč. Pravděpodobně se jedná pouze 
o meziměsíční výkyv závislý na termínu odeslání těchto prostředků z finančního úřadu. 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna z 12,31 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 10 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,…), provozní výdaje jsou čerpány z 23 
%, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 1q komplet 
 
 
Přijaté usnesení: 178/2016 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 31. 3. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 8.426.310,87 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:05 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 20. 4. 2016 
 
Zapsala: Hana Koláčková 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 13. 4. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
3 Radek Peterka - nájemní smlouva 
4 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
5 Vyřazení majetku města 
 5A - vyřazovací protokol 
6 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
 6A - výzva k podání nabídky 
 6B - návrh členů komise a náhradníků 
7 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, záměr 
 7A - záměr 
7/1 Bronislav Melichar, Kuřim – žádost o zpětvzetí výpovědi nájmu, záměr 
8 Roman Maňoušek, bytem Kuřim a Richard Štěpánek, bytem Kuřim – dohoda 

o postoupení práv a povinností vyplývajících z nájemní smlouvy k bytu 
 8A - dohoda o postoupení práv a povinností 
9 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 2607/1 v k. ú. Kuřim“ 
 9A - situace 
 9B - geometrický plán 
 9C - smlouva 
10 RWE GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro 

novostavbu RD na pozemku p. č. 39/2 v k. ú. Kuřim“ 
 10A - situace 
 10B - geometrický plán 
 10C - smlouva 
11 Punto de ideas s.r.o. – zrušení pronájmu pozemku  
12 Smlouva o umístění reklamní plochy – Česká lékárna holding, a.s. 
 12A - smlouva 
13 Smlouva o umístění reklamní plochy – J. Loupová 
 13A - smlouva 
14 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s obcí Chudčice 
 14A - veřejnoprávní smlouva 
15 Zápis z 8. jednání komise školské 
 15A - zápis 
16 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 
 16A - vyřazovací protokol 
17 Zahájení zadávacího řízení na dodavatele zakázky malého rozsahu na akci „Oprava 

krycí markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim“ 
 17A - výzva 
 17B - krycí list cenové nabídky 
 17C - fotodokumentace 
 17D - návrh členů hodnoticí komise 
 17E - smlouva o dílo 
18 Žádost o podporu krojovaných hodů v Čebíně 
 18A - žádost 
 18B - darovací smlouva 
19 Zpráva o činnosti OI 
 19A - zpráva o činnost za 2015 
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20 Zpráva o činnosti Wellness Kuřim za rok 2015 
 20A - zpráva o činnosti WK za rok 2015 
 20B - výsledovka - bez darů 
21 Zápis z jednání Komise dopravy RM Kuřimi ze dne 11. 4. 2016 
 21A - zápis z komise dopravy 
22 Přechod pro chodce na ul. Havlíčkova 
 22A - smlouva 
23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba - 

interiér, schválení zadávacího řízení 
 23A - výzva 
 23B - zadávací dokumentace 
 23C - návrh smlouvy (dílčí část A) 
 23C - návrh smlouvy (dílčí část B) 
 23C - návrh smlouvy (dílčí část C) 
24 Výsledky hospodaření k 31. 3. 2016 
 24A - rozpočet - vyhodnocení 1q komplet 
25 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
 25A - ul. Zahradní 
 25B - ul. Zahradní, situace 
25/1 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
 25C - ul. Úvoz 
 25D - ul. Úvoz, situace 
25/2 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
 25E - Kpt. Jaroše, kanalizace 
 25F - Kpt. Jaroše, kanalizace, situace 
 25G - Kpt. Jaroše, vodovod 
 25H - Kpt. Jaroše, vodovod, situace 
25/3 Investiční záměry staveb v Kuřimi pro rok 2016 
 25I - Vodojem 
26 Koupě obrazu Petra Lorenze a výstava obrazů z Kuřimi 
27 Kuřim – odkanalizování ul. Hybešova – oprava zpevněných ploch 
 27A - rozpočet 
 27B - situace 
28 Zápis z jednání komise stavební ze dne 13. a 18. 4. 2016 
 28A - zápis komise stavební 13. 4. 2016 
 28B - zápis komise stavební 18. 4. 2016 
29 Smlouvy o dílo na aktualizace směrového dopravního průzkumu na území města Kuřim 

a aktualizaci Komparativní studie propojení R43 a I/43 v oblasti města Kuřim 
 29A - smlouva o dílo - dopravní průzkumy 
 29B - smlouva o dílo - komparativní studie propojení R43 a I43 v oblasti města Kuřim 
30 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, informace o stavu IA 
 30A - schéma žeber 
31 Dodatek č. 2 k SOD II/385 Kuřim průtah 
 31A - dodatek č. 2 k SOD 
32 Uzavření veřejnoprávní smlouvy s městysem Vev. Bítýška 


