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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 18/2016 konané dne 13. 7. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
 
Omluven: PaedDr. David Holman, Ing. Petr Ondrášek 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:08 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 7. 2016 

2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 

3 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 

4 Radek Peterka – nájemní smlouva  

5 Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 

6 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 – nájemní smlouva 

7 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 

8 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 

9 Kateřina Trtílková, Kuřim, Jan Musil, Troskotovice – souhlas s výstavbou nájezdu pro 
kočárek 

10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Křížkovského, sm. 
NNk, Orel, p. č. 738/2“ 

11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN367 pb.71, spec. kab. 
přípojka, Slévárna Kuřim“ 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN368 pb.63, kab. 
přípojka, Slévárna Kuřim“ 

13 Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 

14 Zápis komise stavební ze dne 22. 6. 2016 

15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 

16 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
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17 Oprava markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou 

18 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru MŠ Zborovská 

19 Zápis z devátého jednání školské komise 

20 Zrušení VŘ na zakázku „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce“ 

21 Zrušení usnesení č. 298/2016 ze dne 22. 6. 2016 

22 Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 

23 Příkazní smlouva s RTS, a.s. 

24 Souhlas s umístěním sídla 

25 Dopravní řešení u ZŠ Jungmannova - zpracování PD 

26 Udělení Medaile města Kuřimi 

27 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 7. 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: 303/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 7. 

2016 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 357/2013 do 31. 12. 2016 a usnesení 
č. 70/2014 do 31. 12. 2017. 

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

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 31. 7. 2016. Jelikož jmenovaný nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 10. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 304/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0007 s Jiřím 

Peňázem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání místnosti 
č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 31. 10. 
2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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3. Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Ivana Tomková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 
Výše uvedená smlouva byla dodatkem prodloužena do 31. 7. 2016. Jelikož jmenovaná nemá nadále 
kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 10. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 305/2016 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2015/O/0008 

s Ivanou Tomkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 10. 2016. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:10 hod. J. Sojka – jednatel společnosti Wellness Kuřim. 
 
 
 

16. Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dle smlouvy o výkonu funkce může být Ing. Janu Sojkovi přiznána max. 4x ročně výkonnostní 
odměna. Tato výkonnostní odměna je nenárokovatelná. O přiznání této odměny rozhoduje valná 
hromada společnosti s ohledem na ekonomické výsledky uplynulého kalendářního čtvrtletí. Součet 
výkonnostních odměn nesmí přesáhnout částku 60.000 Kč. 
Na jednání Rady města Kuřimi dne 14. 6. 2016 byla schválena řádná účetní závěrka společnosti 
Wellness Kuřim za rok 2015 a rozdělení hospodářského výsledku. 
 
Usnesení č. 283/2016 
Rada města v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s.r.o., se sídlem Blanenská 
1082, 664 34 Kuřim, IČ 29213380 schvaluje řádnou účetní závěrku společnosti Wellness Kuřim za rok 
2015 a rozdělení hospodářského výsledku. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – vedoucí odboru finančního nechal zpracovat analýzu operativního a finančního 
leasingu. U operativního leasingu na dobu 3 let se zaplatí 225.144 Kč, za 5 let potom 327.000 Kč. 
Auto nezůstává v majetku společnosti, ale vrací se. A navíc nejsou zahrnuty žádné služby. Naopak 
u finančního leasingu se po 3 letech zaplatí 261.000 Kč nebo po 5 letech celkem 478.000 Kč, ale auto 
zůstane v majetku společnosti Wellness Kuřim a dalo by se dále prodat za cca 200 tisíc Kč. Vedoucí 
odboru finančního tedy operativní leasing nedoporučuje. Po proplacení leasingu si buď auto necháme, 
nebo ho prodáme. 
J. Sojka – změní se tedy jen typ financování? 
D. Sukalovský – měli bychom výběrové řízení zrušit, protože měníme podstatnou část podmínek. 
A. Zimmermannová – ano, bylo by lépe toto výběrové řízení zrušit. 
J. Sojka – výběrové řízení vyhlašovala společnost Wellness Kuřim. Rada města v tomto žádné 
usnesení nevydala. Stačí tedy souhlas rady města s pořízením vozidla. Situaci znovu promyslel 
a rozhodl se, že nevyužije žádnou formu leasingu, ale nové vozidlo pořídí za hotové. 
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Přijaté usnesení: 306/2016 – RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
souhlasí s pořízením nového osobního automobilu pro společnost Wellness Kuřim 
s.r.o. do ceny ve výši 550.000 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
D. Sukalovský – ptá se na případný pronájem restaurace? 
J. Sojka – společnosti by to jistě vylepšilo hospodářský výsledek, ale z dlouhodobějšího hlediska to 
z pohledu města dobré není. Byl by ale rád, kdyby rozhodnutí padlo co nejdříve. Předloží všechny 
podklady jednotlivých možností variant řešení, ale rozhodnutí je na vedení města. Celý komplex 
včetně restaurace by měl fungovat jako celek, nájemci nemusí být spolehliví. Restaurace ani 
v minulosti nikdy pořádně nefungovala. V prvním roce by to třeba přineslo úsporu, ale odstupné za 
zaměstnance by činilo cca 500 tisíc Kč, nemyslí si totiž, že by nový nájemce převzal s provozem 
i všechny současné zaměstnance. 
D. Sukalovský – nesouhlasí s pronájmem. Spíše by se měl provoz dostat do zisku jinou formou. 
J. Sojka – účetnictvím je vygenerovaná ztráta 450 tisíc Kč za rok. Snížením DPH by mohlo dojít ke 
snížení na 150 tisíc Kč. 
J. Vlček – s pronájmem by počkal cca 1,5 – 2 roky. 
J. Sojka – bylo by dobré počkat, až doběhne rok 2017, potom by bylo jasné, jaký vliv mělo snížení 
DPH. 
J. Vlček – je logické provozy rozdělit, ale vše by muselo být podchyceno smluvně. Přesto by počkal, 
abychom viděli, jak si společnost vede. 
J. Sojka – návštěvnost je stejná, jako v loni, ale společnosti se vede lépe. Došlo ke značné úspoře za 
energie, úspoře za stočné. 
D. Sukalovský – co nyní chystáte za investice? 
J. Sojka – zastavil investice do restaurace, protože se již cca 2 roky mluví o případném pronájmu. Ale 
uvažuje o přestavbě bufetu, úpravě salónku a přemístění vnitřního baru, změně umístění a fungování 
mokrého baru, také přesun finské sauny a koupelí a využít tyto prostory pro rozšíření masáží, které 
jsou nyní velmi požadované. 
D. Sukalovský – budou se rekonstruovat venkovní šatny? 
J. Sojka – s rekonstrukcí nesouhlasil D. Holman. On si přesto myslí, že je potřeba. Rekuperace je ve 
fázi zkušebního provozu. Po dohodě s odborem investičním a starostou města by se měl zpracovat 
projekt, co je všechno potřeba s objektem udělat tak, aby zařízení odpovídalo současným potřebám 
klientů. Do venkovních šaten není přivedena teplá voda, což by se mohlo řešit kolektory. Třeba na toto 
bude možné získat dotaci. 
 
 
Z jednání odešel v 14:43 hod. Ing. Jan Sojka. 
 
 
D. Sukalovský – za dobré ekonomické výsledky společnosti navrhuje jednateli odměnu ve výši 
xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 307/2016 - RM v působnosti valné hromady společnosti Wellness Kuřim, s. r. o., 

schvaluje jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o., Ing. Janu Sojkovi za dobré 
ekonomické výsledky společnosti odměnu ve výši dle zápisu. 

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

4. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 12. 2. 2016 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. 
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Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 10. 2016. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 308/2016 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2016/O/0004 s Radkem 

Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 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. 10. 2016. 

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

5. Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 3. 6. 2016 pod č. usn. 213/2016 schválila záměr na pronájem části nebytového 
prostoru č. 894/12 o výměře 1,2 m

2
 umístěného v I. PP bytového domu č. p. 894, 895 v ul. Na 

Královkách v Kuřimi manželům Ing. Vladimíru a Ivaně Pijakovým, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 
xxxx Kuřim, na dobu určitou (do doby využití prostoru krytu CO k účelu, k jakému byl zbudován) za 
nájemné 20 Kč/rok. 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 8. 6. do 23. 6. 2016. K záměru nebyla vznesena 
žádná připomínka. 
OMP navrhuje ke stávající nájemní smlouvě č. 2012/O/0111 uzavřít dodatek č. 1, kterým bude 
rozšířen předmět nájmu o jednu sklepní kóji a upravena výše nájmu. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 309/2016 - RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2012/O/0111 ze dne 

31. 8. 2012 uzavřené s manž. Ing. Vladimírem a Ivanou Pijakovými, oba trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož předmětem je rozšíření předmětu nájmu 
o sklepní kóji a úprava výše nájemného. 

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

6. Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
RM na své schůzi dne 3. 6. 2016 schválila toto usnesení: 
221/2016 
RM schvaluje záměr na pronájem nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, společnosti BELLITEX fashion s.r.o., se sídlem 
Opatov 274, PSČ 569 12, IČ 288 24 512, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za 
nájemné ve výši 80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování prodejny second handu 

oblečení, bot, hraček, bytového textilu a módních doplňků. 
 
Záměr byl na úřední desce zveřejněn v době od 8. 6. do 23. 6. 2016. K záměru nebyla vznesena 
žádná připomínka. 
 
OMP doporučuje se společností BELLITEX fashion s.r.o. uzavřít nájemní smlouvu. Dle požadavku 
zástupce společnosti bude nájemní smlouva uzavřena s účinností od 1. 9. 2016. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
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Na jednání se dostavila v 14:52 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje zrušit záměr na pronájem. 
 
Přijaté usnesení: 310/2016 - RM ruší usnesení č. 221/2016 ze dne 3. 6. 2016 - záměr na pronájem 

nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m
2
, umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se společností BELLITEX fashion s.r.o., 

se sídlem Opatov 274, PSČ 569 12, IČ 28824512, jejímž předmětem je pronájem 
nebytového prostoru č. 844/9 o výměře 157,85 m

2
, umístěného v I. nadzemním 

podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí 
pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim, od 1. 9. 2016 na dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 80 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby, za účelem provozování prodejny second handu oblečení, bot, hraček, 
bytového textilu a módních doplňků. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

7. Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, 
družstvo 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 13 v domě č. p. 1468 ul. Hojerova 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město jako 51 % vlastník 
rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
 
Přijaté usnesení: 311/2016 - RM bere na vědomí Usnesení Okresního soudu v Prostějově č. j. 34 D 

138/2016-40, Nd 73/2016 ze dne 26. 4. 2016 ve věci řízení o pozůstalosti po panu 
Petru Peluhovi, posl. bytem Prostějov, xxxxxxxxxxx, zemř. dne xxxxxxxxxx 
a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 1468/13 členu Bytového 
družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo, se sídlem Jungmannova 968/75, 664 34 Kuřim, 
IČ 26277212 - panu Ing. Jiřímu Peluhovi, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 796 01 
Prostějov. 

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

8. RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Společnost RAPO BRNO s.r.o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677 je od 3. 6. 
2016 nájemcem nebytových prostor č. 841/10 a č. 843/9 umístěných v I. nadzemním podlaží bytového 
domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi. 
Po převzetí nebytových prostor po panu Čaňkovi provedla na počátku června 2016 společnost RAPO 
BRNO s.r.o. rekonstrukci interiéru samotné prodejny, která spočívala v rekonstrukci elektroinstalace, 
snižování stropů, v provedení nových omítek, obkladů a podlah, instalaci klimatizační a chladicí 
jednotky. Společnost má ještě v úmyslu pokračovat v opravách a úpravách v zázemí provozovny tak, 
aby prostory splňovaly hygienické normy a požadavky HACCP. 
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Dle vyjádření zástupce společnosti, pana Folka, RAPO BRNO s.r.o. investovala do úprav a oprav 
interiéru dosud statisícové částky. Dle Článku 4, bodu 4.4. nájemní smlouvy č. 2016/O/0032 je 
nájemce oprávněn provést stavební úpravy pouze na základě předchozího písemného souhlasu 
pronajímatele a v jeho intencích. Dosud však nebyl souhlas pronajímatelem udělen. Společnost RAPO 
BRNO s.r.o. v souvislosti s rekonstrukcí interiéru potřebuje souhlasné stanovisko pronajímatele, aby si 
mohla statisícové investice vložit do svého účetnictví. 
Tímto společnost RAPO BRNO s.r.o. žádá o dodatečný souhlas s úpravami interiéru. 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – tato společnost investovala do rekonstrukce, protože prostory neodpovídaly 
hygienickým předpisům. 
L. Ambrož – prodejnu si byli prohlédnout dopředu, tak věděli, do čeho jdou. 
J. Viktorinová – nyní nepožadují náhradu vložených prostředků, spíše asi budou do budoucna žádat 
o snížení nájmu. 
D. Sukalovský – měli s námi jednat dopředu. Mohli jsme se na to jít podívat a domlouvat se na 
případném snížení nájemného. Takhle dodatečně se mu to nelíbí. 
J. Vlček – nyní by toto usnesení schválil, ale nájem by nesnižoval. 
J. Viktorinová – roční nájemné činí 540 tisíc Kč. Prostor opravdu nevyhovoval. 
 
Přijaté usnesení: 312/2016 - RM souhlasí se stavebními úpravami nebytových prostor č. 841/10 

a č. 843/9 umístěných v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 
v ul. Bezručova čtvrť v Kuřimi, které provede společnost RAPO BRNO s.r.o., se 
sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677, v rozsahu dle přílohy. 

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

9. Kateřina Trtílková, Kuřim, Jan Musil, Troskotovice – souhlas 
s výstavbou nájezdu pro kočárek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Kateřina Trtílková, bytem xxxxxxxxxxxx Kuřim a pan Jan Musil, bytem Troskotovice xx jsou 
uživateli bytové jednotky č. 1 v bytovém domě na adrese Bezručova čtvrť 1106, Kuřim. Společně 
požádali o souhlas města s výstavbou nájezdu pro kočárek ve vchodě č. p. 1106. Nájezd bude vést od 
prostoru vchodových dveří do zvýšeného přízemí. Nájezd bude umístěn u stěny s možností sklopení 
a uzamknutí ke stěně, nejedná se o trvalé omezení prostoru schodiště. Výstavba nájezdu bude 
provedena svépomocí a na vlastní náklady žadatelů. Jakmile pomine důvod užívání nájezdu, bude na 
náklady žadatelů odstraněn, pokud se vlastníci bytů nedohodnou jinak. 
Město Kuřim má v tomto vchodě bytového domu 2 byty. Proto požádali žadatelé o souhlas i město. 
OMP nemá námitek proti podpisu souhlasu s výstavbou nájezdu pro kočárek. 
 
Přijaté usnesení: 313/2016 - RM souhlasí s poskytnutím souhlasu s výstavbou nájezdu pro kočárek 

ve vchodě č. p. 1106 v bytovém domě č. p. 1104 - 1106 v ul. Bezručova čtvrť 
v Kuřimi pro uživatele bytu č. 1, a to paní Kateřinu Trtílkovou, bytem xxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim a pana Jana Musila, bytem Troskotovice xx. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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10. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Křížkovského, sm. NNk, Orel, p. č. 738/2“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Křížkovského, sm. NNk, Orel, p. č. 738/2“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 712/1 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Křížkovského v Kuřimi. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky a požadují k předmětnému pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, 
úplatně, za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 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 - situace 

B - smlouva 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 314/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

11. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN367 pb.71, spec. kab. přípojka, Slévárna Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projekční společnost Puttner s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „VN367 pb.71, spec. kab. přípojka, Slévárna Kuřim“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2955  v k. 
ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nové podzemní trasy záložního kabelového vedení VN 22kV pro zásobování 
areálu Slévárny Kuřim elektrickou energií. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky a požadují k předmětnému pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2955 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 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 - situace 

B - situace 
C - smlouva 
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Přijaté usnesení: 315/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 
společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 29551 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN368 pb.63, kab. přípojka, Slévárna Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projekční společnost Puttner s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se 
stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „VN368 pb.63, kab. přípojka, Slévárna Kuřim“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2955 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nové podzemní trasy hlavního kabelového vedení VN 22kV pro zásobování areálu 
Slévárny Kuřim elektrickou energií. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky a požadují k předmětnému pozemku zřídit věcné 
břemeno. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2955 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. 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 - situace 

B – situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 316/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch obchodní 

společnosti E.ON Distribuce, a.s., se sídlem v Českých Budějovicích, F. A. 
Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 28085400, jako oprávněného z věcného 
břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 2955 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešla v 15:17 hod. Mgr. J. Viktorinová a dostavil se S. Bartoš – vedoucí odboru 
investičního. 
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13. Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky 
města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, ul. Legionářská - oprava jednotné kanalizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2016-004 

 
Jedná se o zahájení výběrového řízení na zakázku malého rozsahu na stavební práce do 
6.000.000 Kč bez DPH: 
 

· Vybourání a vybudování celé betonové šachty před bytovým domem č. p. 706, osazení 
betonových skruží a prstýnků, osazení betonového kónusu, osazení nového šachtového 
kruhového poklopu litinového „vzor Brno vyhovující dopravnímu zatížení DN 400, zpětný 
zásyp výkopu a zapravení silnice dle požadavků Správy a údržby silnic Jihomoravského 
kraje); 

· bezvýkopová oprava polyesterepoxidovou výstelkou o síle stěny min. 12 mm (po vytvrzení) 
u jednotné kanalizace DN 500 BEO v ul. Legionářská, úseku dl. 49 m, v hloubce cca 2,5m, 
ústící do jednotné kanalizace (š. č. 93439) a s tím související vyčištění celého úseku stoky, 
provedení diagnostiky aktuálního stavu, odstranění zjištěných překážek, provedení vývrtu 3 ks 
přípojek;  

· Ostatní náklady: zajištění přechodného dopravního značení (se souhlasem PČR a odboru 
dopravy - ZUK), hutnící zkoušky, pořízení kamerového záznamu a geodetického zaměření 
(polohopisného i výškopisného) po dokončení díla. 

 
Základním hodnotícím kritériem bude nejnižší nabídková cena. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele výše uvedené zakázky malého rozsahu v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi 
č. S1/2015/RM, o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh 
členů hodnotící komise. 
Předpokládaná hodnota zakázky za stavební práce je stanovena do 6.000.000 Kč bez DPH. Částka 
bude čerpána z ORG 1 330 000 000 „Rekonstrukce ul. Legionářská“. 
 

Návrh členů hodnotící komise:  Návrh náhradníků hodnotící komise: 
1. PaedDr. David Holman   1.  Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Stanislav Bartoš   2.  Ing. Renata Havlová 
3. Ing. Pavla Kubová   3.  Mgr. Dagmar Montagová 
4. Silvie Peřinová    4.  Radka Svobodová 
5. Ing. Renata Havlová   5.  Ing. Dagmar Ševčíková 

 
Přílohy: A - výzva 

B - návrh SOD 
C -  krycí list nabídky 
D - soupis požadovaných prací.doc 
E - čestné prohlášení o splnění základních kval. předpokladů 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – bude členem hodnotící komise a náhradníkem hodnotící komise bude L. Ambrož. 
 
Přijaté usnesení: 317/2016 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu „Kuřim, ul. Legionářská - oprava jednotné kanalizace“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu se změnou. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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14. Zápis komise stavební ze dne 22. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 22. 6. 2016 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi. Komise byla neusnášeníschopná. 
Další jednání bylo svoláno na 29. 6. 2016, které se také neuskutečnilo z důvodu omluvy nadpoloviční 
většiny členů komise. Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob. 
 

1. RD na ul. Rychlonožkova na pozemku parc. č. 2642/834 v k. ú. Kuřim 
2. Půdní vestavba, Jungmannova 874, Kuřim 
3. Novostavba polyfunkčního objektu pro bydlení a služby, p. č. 2614/1, 2614/4, 2614/5, 2614/6 

vše v k. ú. Kuřim 
4. Zřízení plochy na parkovací stání na ul. Tyršova u č. p. 198 v Kuřimi 
5. Výcvikové centrum pro psy 2944, 2945/1, 2945/2, 2947/2, 2949/2 vše v k. ú. Kuřim 
6. Oplocení pozemku u RD, parc. č. 4487/36, 4487/37 v k. ú. Kuřim 
7. Oplocení pozemků parc. č. 2949/1 a 2947/1 v k. ú. Kuřim 
8. RD na pozemcích parc. č. 270/1 a 270/5 vše v k. ú. Kuřim 
9. Doplnění podkladů k akci „Mobilní přístřešek pro koně, sedlárna a zpevnění plochy přístupu 

na pozemek parc. č. 2918/26 v k. ú. Kuřim 
10. VIII. etapa výstavby v lokalitě „Díky za sv. Jánem - změna 
11. Různé 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 22. 6. 2016 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – komise se již podruhé nesešla, hrozí nedodržení termínů. Žádá vedoucího odboru 
investičního, aby prošel materiály komise dopravy ze dne 22. 6. 2016 a vydal k nim své stanovisko, 
které bude předloženo do rady města. Dále žádá tajemnici komise dopravy o předložení účasti členů 
této komise na jednáních v roce 2016. 
 
Přijaté usnesení: 318/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 22. 6. 

2016. RM ukládá vedoucímu odboru investičního předložit do nejbližšího jednání 
rady města stanoviska k neprojednaným bodům podle programu jednání komise 
stavební dne 22. 6. v případě, že se komise nesejde v usnášeníschopném stavu 
do termínu 20. 7. 2016, a předložit přehled účasti členů stavební komise na 
jednání této komise v roce 2016. 

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

15. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic základní školy ve výši 
60.000 Kč za účelem malování části učeben a části tělocvičny (vizte příloha A). 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 6. 2016 je 423.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
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Přijaté usnesení: 319/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 
Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988285, a to ve výši 60.000 Kč dle 
žádosti. 

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

17. Oprava markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou 
službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Stav markýzy kolem domu s pečovatelskou službou je v havarijním stavu. Začaly opadávat jednotlivé 
části markýzy, které ohrožují zaparkovaná vozidla a chodce. Vzhledem k tomu, že žádná firma 
neprojevila zájem o zakázku na opravu markýzy, bylo osloveno Centrum technických služeb Kuřim. 
CTSK se zakázky ujalo a v současné době oprava z důvodu havarijního stavu probíhá. Současně 
navrhuji opravu markýza nad kotelnou, náhradním zdrojem a místností pro popelnice. Tento 
požadavek nebyl dříve požadován a zkalkulován. Stav markýzy ve zmiňované části by v budoucnu 
vyžadoval také opravu. V případě, že by se oprava dělala později, byly by zde opět náklady nejen 
materiálové, ale na dopravu lešení atd. Navrhuji udělat opravu markýzy v celém rozsahu a sjednotit 
materiálově i barevně. Cena opravy byla sjednána na částku 278.183 Kč bez DPH tj. 319.910 Kč 
s DPH. Oprava bude hrazena z investičního fondu organizace CSS Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 320/2016 - RM schvaluje opravu havarijního stavu markýzy nad chodníkem 

u domu s pečovatelskou službou Zahradní 1275, Kuřim ve výši 319.910 Kč 
vč. DPH, hrazenou z investičního fondu organizace a souhlasí se zhotovitelem 
opravy společností Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o., Sv. Čecha 600/44, 
Kuřim, IČ 26307189. 

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

18. Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru MŠ 
Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala Radu města Kuřimi o souhlas s přijetím blíže určeného peněžitého daru ve 
výši 30.250 Kč od společnosti Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289, 664 34 Kuřim, IČ 61060003 
a EWAG. 
Finanční prostředky budou použity na nákup sportovního materiálu a metodickou podporu pro projekt 
s názvem „Sportovní školka“. Cílem projektu je získávání dětí předškolního věku pro sport, a to ve 
spolupráci s mateřskou školou a sportovními kluby. 
 
Přílohy: A - žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru 

B - darovací smlouva 
 
 
 
Přijaté usnesení: 321/2016 - RM souhlasí s přijetím finančního daru na podporu a rozvoj 

sportovního vzdělávání dětí předškolního věku v rámci projektu „Sportovní školka“ 
ve výši 30.250 Kč a s uzavřením darovací smlouvy mezi Mateřskou školou Kuřim, 
Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkovou organizací, se sídlem 
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Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, jako obdarovaným a společností 
Walter s.r.o., se sídlem Blanenská 1289, 664 34 Kuřim, IČ 61060003, jako dárcem. 

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

19. Zápis z devátého jednání školské komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 7. 6. 2016 proběhlo deváté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
 
Program jednání: 
1. Informace ZŠ o konečném počtu odkladů povinné školní docházky po 31. 5. 2016 (prezentace 
ředitelé ZŠ, Mgr. R. Mach a Mgr. S. Plchot) 
2. Informace o stavu přípravy přípravné třídy na ZŠT (prezentace ředitel ZŠT, Mgr. S. Plchot) 
3. Výsledek zápisu do MŠZ po 31. 5. 2016 (prezentace ředitelka MŠZ, Mgr. L. Slámová) 
- počet předškoláků s odkladem povinné školní docházky 
- možnost uvolnění tříd MŠZ v budově Komenského 511 a Tyršova 1255 ZŠT 
4. Výsledky přijímacího řízení do SOŠ a SOU Kuřim (prezentace zástupce ředitelky SOŠ a SOU 
Kuřim, Ing. V. Novotný) 
- termín konání přijímacího řízení 
- počet došlých přihlášek 
- počet nově přijatých studentů na školní rok 2016/2017 
5. Stav investiční výstavby školských objektů včetně plánovaných oprav (prezentace MST PaedDr. 
Holman a ředitelé MŠZ, ZŠJ, ZŠT, Mgr. L. Slámová, Mgr. R. Mach, Mgr. S. Plchot) 
- rekonstrukce a dostavba MŠ na ulici Zborovská 887 
- možné náklady, dotace, termín zahájení, náhradní prostory, ……. 
- dostavba budovy ZŠJ (stav) 
- plánované stavební úpravy nebo opravy ve školních budovách dle předloženého plánu investičních 
akcí na rok 2016 (informace o nastalých změnách v plánu investičních akcí v prvním pololetí roku 
2016 - zdůvodnění změn) 
6. Prognóza výukových kapacit na kuřimských ZŠ (prezentace ředitelé ZŠ, Mgr. R. Mach, Mgr. 
S. Plchot a MST PaedDr. D. Holman) 
7. Informace o spolupráci ZŠJ s házenkářským klubem SK Kuřim (prezentace trenér přípravky chlapců 
SKK, Ing. P. Ondrášek a ředitel ZŠJ, Mgr. R. Mach) 
8. Různé 
- „Rodičovské kavárny“ (prezentace MST PaedDr. D. Holman) 
- informace o besedě s Václavem Klausem mladším (prezentace MST PaedDr. D. Holman) 
- „Turnaj partnerských měst“ (prezentace MST PaedDr. D. Holman) 
- novela školského zákona - změny týkající se mateřských a základních škol a povinnosti zřizovatele 
vyplývající z novely (prezentace referentka KÚ, školství, Mgr. H. Němcová)  
 
Další jednání komise školské je stanoveno na 20. 9. 2016 v 18:00 hod. ve velké zasedací místnosti. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Přijaté usnesení: 322/2016 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise školské ze dne 7. 6. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
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20. Zrušení VŘ na zakázku „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova 
– stavební práce“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2016-007 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
Zajištěno v rozpočtu města:  ORG 1334 000 000 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova - stavební práce“. 
Předmětem díla je provedení stavebních prací souvisejících se sanací vlhkého zdiva. 
 
Výzva k podání nabídky byla odeslána 5 stavebním firmám a uveřejněna na profilu zadavatele. 
V určeném termínu pro podání nabídky, ke dni 7. 7. 2016, nebyla podána žádná nabídka. 
Hodnotící komise doporučuje Radě města zrušit zadávací řízení. 
 
Přijaté usnesení: 323/2016 - RM schvaluje zrušení zadávacího řízení na výběr zhotovitele zakázky 

„Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova - stavební práce". 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

21. Zrušení usnesení č. 298/2016 ze dne 22. 6. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Rada města Kuřimi dne 22. 6. 2016 schválila následující usnesení: 
 
298/2016 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
3.000 Kč paní Andree Bartončíkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim na pokrytí nákladů 
spojených s účastí své dcery Sáry Bartončíkové na taneční soutěži IDO WORLD STREET DANCE 
SHOW v italském městě Olbia v termínu 15. - 17. 8. 2016. 
 
Vzhledem k tomu, že se paní Bartončíkové nepodařilo sehnat více sponzorů a tím nepokryla veškeré 
náklady, dar ve výši 3.000 Kč od města Kuřimi odmítla. Proto je Radě města Kuřimi předloženo 
zrušení usnesení č. 298/2016. 
 
Přílohy: A - odmítnutí daru 
 
Přijaté usnesení: 324/2016 - RM ruší usnesení č. 298/2016 ze dne 22. 6. 2016 ve věci uzavření 

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

22. Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 14. 6. 2015 schválilo zastupitelstvo města investiční akci Stavební úpravy střechy budovy bývalé 
MŠ na ul. Otevřená. Rozpočtovým opatřením bylo na tuto akci vyčleněno 1,2 mil. Kč. 
Předpokládaný termín realizace: srpen 2016 
 
Jedná se o kompletní rekonstrukci střešního pláště budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená, s provedením 
nadkrokevního zateplení, bleskosvodu a úpravu komínových těles. 
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Popis aktuálního stavu: 
Nosnou konstrukcí střechy jsou příčná ŽB žebra uložená na střední a obvodovou nosnou zeď, na nich 
je proveden „záklop“ z PZD panelů, předpokládané tloušťky 150 mm. Na něm je na lepenkových 
pásech jako střešní krytina použit rovinný pozinkovaný plech s nátěrem. Podhled je zavěšen přes 
dřevěné příložky ke spodní části střešních betonových žeber. Jedná se o konstrukci 1cm silné 
dřevoštěpkové desky. Ve stropním, respektive střešním souvrství je naprostá absence tepelné 
izolace - velké úniky tepla. V současné době je KHS Brno udělovaná výjimka, pro nezajištění tepelné 
pohody. 
Navrhované stavební úpravy: 
Bude odstraněna stávající plechová krytina a asfaltová lepenka. Následně položena parozábrana 
a provedeno nadkrokevní zateplení střešním EPS izolantem v celkové tloušťce 300mm. Na něm pak 
bude provedena nová střešní krytina z PVC folie. Na tuto úpravu navazuje nutnost navýšení štítových 
atik, úpravy v místě římsového ukončení střechy a návaznosti na nové okapy. 
Rovněž bude provedena oprava nadstřešních částí komínových těles, ty budou „zabaleny“ do 
tepelného izolantu a stejně jako střecha opatřeny PVC povrchovou fólii. 
S provedením nového střešního souvrství souvisí nutnost provedení i nového bleskosvodu, který 
v současné podobě neodpovídá normovým nárokům. 
 
Vzhledem k nutnosti realizace akce během letních prázdnin, navrhuje OI radě města, v souladu 
s interní směrnicí S2/2015/RM Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu 
z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, přímo oslovit pět stavebních firem pro podání nabídky. 
 
V poptávkovém řízení navrhujeme oslovit tyto firmy: 

Střechy Pelán s.r.o., Stavební 5, Brno 
KALAHA a.s., Maříkova 1, Brno 
X-bau-beton s.r.o., Šumavská 31a, Brno 
Milan Košťál, Na Loučkách 5, Kuřim 
KVADROS a.s., Železná 1a, Brno 
 
Na příštím jednání rady města 27. 7. 2016 bude předložen výsledek poptávkového řízení. 
 
Přijaté usnesení: 325/2016 - RM schvaluje zadání zakázky malého rozsahu na stavební práce 

„Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená“ odlišným postupem 
ve smyslu ust. čl. 8 směrnice S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu, 
z důvodu nutnosti realizace v době letních prázdnin. 

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

23. Příkazní smlouva s RTS, a.s. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předkládáme RM ke schválení uzavření příkazní smlouvy se společností RTS, a.s. na veřejnou 
zakázku Městská sportovní hala v Kuřimi. Cílem této smlouvy je sjednání podmínek a postupů, které 
jsou nezbytné pro zadávací řízení na veřejnou zakázku podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách. Předmětem této smlouvy je výkon práv a povinností příkazce (zadavatele) podle zákona 
na podlimitní veřejné zakázce na stavební práce. Dle schváleného usnesení RM č. 300/2016 ze dne 
22. 6. 2016 je cena administrace zakázky ve výši 96.800 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - příkazní smlouva 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje tento materiál stáhnout z jednání a projednávat ho až budou přítomni 
všichni členové rady města. 
 



 
 

 

16 

Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností RTS, a.s., se sídlem 
Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843. Předmětem smlouvy je výkon práv 
a povinností příkazce podle zákona na podlimitní veřejné zakázce na stavební 
práce - Městská sportovní hala v Kuřimi ve výši 96.800 Kč vč. DPH. 

 
D. Sukalovský – máme poslední možnost změnit u sportovní haly výšku stropu. Současných 
navrhovaných 8 metrů je málo. Investičně znamená 1 m zvýšení asi 200 tisíc Kč. 
S. Bartoš – za současných klimatických podmínek nepotřebujeme v hale topit. Rekuperace, kterou 
tam musíme dát, to zvládne. 
D. Sukalovský – navrhuje výšku aspoň 10 m. 
J. Vlček – s tím souhlasí. Nyní na to máme peníze, v minulosti při schvalování ale byla situace jiná, 
proto se schválila výška pouze 8 m. Výšku 10 metrů by podpořil. 
 
 
 

24. Souhlas s umístěním sídla 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Alena Zimmermannová) 
 
Plavecký klub Kuřim požádal vlastníka nemovitosti - město Kuřim, o souhlas s umístěním sídla spolku 
na adrese Blanenská 1082, Kuřim, v budově wellness Kuřim. Souhlas byl již v minulosti udělen (usn. 
RM č. 694/15), nicméně nyní je nutné doložit nový souhlas vzhledem k legislativním změnám týkajícím 
se spolků. 
 
Přijaté usnesení: 326/2016 - RM souhlasí s umístěním sídla Plaveckého klubu Kuřim, IČ 49461648, 

v budově Wellness Kuřim, Blanenská 1082, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

25. Dopravní řešení u ZŠ Jungmannova - zpracování PD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
V souvislosti s realizací investiční akce Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit - novostavba bude nutné provést rekonstrukci stávající přístupové cesty ke škole a nově 
vybudovat místa pro parkování. 
Z časových důvodů, a kdy snad bude možné k podané žádosti o dotaci na přístavbu ZŠ Jungmannova 
podat žádost i na tuto komunikace, OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí S2/2015/RM 
Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné 
postupy, přímo schválit zpracovatele projektové dokumentace Ing. Jiřího Bajera, projekční 
a inženýrská kancelář, se sídlem Venhudova 25, 613 00 Brno, který již v minulosti dopravní řešení 
tohoto území zpracovával. 
Nabídka: 
Geodetické zaměření      10.000 Kč 
Hydrogeologický průzkum     15.000 Kč 
Projektová dokumentace DÚR    55.000 Kč 
   DSP/PDPS  119.000 Kč 
   Celkem  199.000 Kč bez DPH, tj. 240.790 Kč vč DPH. 
 
OI doporučuje radě města schválit nabídku Ing. Jiřího Bajera, projekční a inženýrská kancelář ve 
výši 240.790 Kč vč. DPH. 
 
 
Přijaté usnesení: 327/2016 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace „Dopravní řešení u ZŠ Jungmannova“ a schvaluje jako zpracovatele 
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projektové dokumentace Ing. Jiřího Bajera, projekční a inženýrská kancelář, se 
sídlem Venhudova 25, 613 00 Brno, IČ 13372319. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
Z jednání odešel v 16:01 hod. S. Bartoš. 
 
 
 

26. Udělení Medaile města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Dne 31. července 2016 končí své působení v Kuřimi a také v České republice kuřimský 
římskokatolický farář pan Mgr. Adam Malczyński. 
Pan Mgr. Adam Malczyński působí jako kuřimský farář od prosince roku 2011. Za dobu svého 
působení v Kuřimi pozitivně zviditelnil kuřimskou farnost a stal se výraznou postavou kuřimského 
kulturního a spolkového života, a to nejenom v rámci farnosti. 
Pan Malczyński byl mj. hlavním strůjcem oprav budovy kostela a především jedné z historicky 
nejcennějších budov v Kuřimi - zdejší fary. V budově z velké části rekonstruované fary vytvořil 
důstojné podmínky pro spolkový život nejenom farníků. Je jedním z iniciátorů a hlavním pořadatelem 
oblíbeného Dne národnostních menšin (v letošním roce se konal již čtvrtý ročník a akce patří mezi 
nejoblíbenější a nejnavštěvovanější kulturně - spolkové akce v Kuřimi), spolupodílí se na obnovené 
tradici kuřimských babských hodů, je nápomocen při organizací koncertů v kuřimském kostele, 
přičemž pořadatelem některých z nich je farnost přímo. 
Navrhuji tedy udělit panu Mgr. Adamu Malczyńskému Medaili města Kuřimi, a to za jeho výraznou 
zásluhu při uchovávání a zvelebení kuřimského historického dědictví a rozvoj kuřimského kulturního 
a spolkového života. 
 
Přijaté usnesení: 328/2016 - RM uděluje Medaili města Kuřimi panu Adamu Malczyńskému, faráři 

Římskokatolické farnosti v Kuřimi, za jeho výraznou zásluhu při uchovávání 
a zvelebení kuřimského historického dědictví a rozvoj kuřimského kulturního 
a spolkového života. 

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

27. Různé 
 

Úprava platu jednatele CTSK, s.r.o. 
 
D. Sukalovský – navrhuje celkovou výši platu jednatele xxxxxx Kč. 
 
Přijaté usnesení: 329/2016 - RM schvaluje výši platu jednatele společnosti Centrum technických 

služeb Kuřim, s.r.o., dle zápisu s účinností od 1. 8. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Holman, P. Ondrášek). 
 
 
 

Připojení pozemku parc. č. 2654/15 v k. ú. Kuřim – Jaroslav Martinek, ul. Jánská 
 
D. Sukalovský – radě města byla zaslána žádost pana Jaroslava Martínka, je potřeba se 
k jednotlivým bodům vyjádřit. 
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Bod č. 1 – toto není v kompetenci rady města, vše se řídí zákonem č. 361/2000 Sb. 
 
Bod č. 2 – rada města doporučuje mezi sousedy vzájemnou domluvu. Starosta města požádá 
p. Zemana, aby zajistil údržbu plochy vjezdu. 
 
 
 

Zrušení ostrůvků na místní komunikaci v ul. Rychlonožkova 
 
D. Sukalovský – souhlasí s odstraněním ostrůvků na náklady a péči žadatelů, což znamená - 
zpracování odborného posudku, který posoudí vhodnost odstranění, zpracování prováděcího projektu 
vč. projednání na příslušných úřadech vč. územního rozhodnutí a kolaudačního řízení a zaplacení 
odstranění a zapravení místa odbornou společností. Přičemž si město vyhrazuje právo být o každém 
kroku informováno vč. zaslání kopií smluv. 
J. Vlček – slyšel, že někde si už ostrůvky odstranili sami obyvatelé. 
D. Sukalovský – lokalitu projížděl, ale nevšiml si, že by někde byly ostrůvky odstraněny. 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:33 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Mgr. Ladislav Ambrož 
starosta města radní města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 13. 7. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 1. 7. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Peňáz Jiří – smlouva o ubytování 
3 Ivana Tomková – smlouva o ubytování 
4 Radek Peterka – nájemní smlouva  
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5 Manželé Pijakovi – pronájem sklepní kóje 
 5A - dodatek č. 1 
6 Pronájem nebytového prostoru č. 844/9 – nájemní smlouva 
 6A - nájemní smlouva 
7 Schválení dalších členů Bytového družstva Sv. Ján Kuřim, družstvo 
8 RAPO – žádost o dodatečný souhlas s rekonstrukcí interiéru 
9 Kateřina Trtílková, Kuřim, Jan Musil, Troskotovice – souhlas s výstavbou nájezdu pro 

kočárek 
10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Křížkovského, sm. 

NNk, Orel, p. č. 738/2“ 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - smlouva 
11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN367 pb.71, spec. kab. 

přípojka, Slévárna Kuřim“ 
 11A - situace 
 11B - situace 
 11C - smlouva 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN368 pb.63, kab. 

přípojka, Slévárna Kuřim“ 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné zakázky města Kuřimi 
 13A - výzva 
 13B - návrh smlouvy o dílo 
 13C -  krycí list nabídky 
 13D - soupis požadovaných prací 
 13E - čestné prohlášení 
14 Zápis komise stavební ze dne 22. 6. 2016 
 14A - zápis komise stavební 22. 6. 2016 
15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Jungmannova 
 15A - žádost o souhlas s čerpáním FI 
16 Odměna jednateli společnosti Wellness Kuřim s.r.o. 
17 Oprava markýzy nad chodníkem u Domu s pečovatelskou službou 
18 Žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru MŠ Zborovská 
 18A - žádost o udělení souhlasu s přijetím finančního daru 
 18B - darovací smlouva 
19 Zápis z devátého jednání školské komise 
 19A - zápis 
20 Zrušení VŘ na zakázku „Sanace vlhkého zdiva ZŠ Jungmannova – stavební práce“ 
21 Zrušení usnesení č. 298/2016 ze dne 22. 6. 2016 
 21A - odmítnutí daru 
22 Stavební úpravy střechy budovy bývalé MŠ na ul. Otevřená 
23 Příkazní smlouva s RTS, a.s. 
 23A - příkazní smlouva 
24 Souhlas s umístěním sídla 
25 Dopravní řešení u ZŠ Jungmannova - zpracování PD 
26 Udělení Medaile města Kuřimi 


