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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 22/2016 konané dne 10. 8. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož – člen rady města. 
 
 
Mgr. Alena Zimmermannová – tajemnice úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:04 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 8. 2016 

2 Umístění kabelu NN do pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim-Orel jednota Kuřim 

3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, 
Mánesova, obnova NN“ 

4 Zápis komise stavební dne 1. 8. 2016 

5 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

6 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 8. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
č. 751/2013 z původního termínu 31. 7. 2016 - nově navrhuje do 31. 12. 2017. 
Důvodová zpráva: 
č. 751/2013: dle sdělení Ing. Kazimíra Horáka ze Správy železniční dopravní cesty, státní organizace 
(SŽDC) byla stavba „Rekonstrukce koleje č. 2 Brno - Královo Pole - Kuřim“ ukončena se zpožděním. 
SŽDC dosud nemá skutečné zaměření sítí. Ing. Horák žádá o posunutí termínu plnění usnesení do 
31. 12. 2017. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - nesplněné úkoly k 3. 8. 2016 
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Přijaté usnesení: 361/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 8. 
2016 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 751/2013 do 31. 12. 2017. 

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

2. Umístění kabelu NN do pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim-Orel 
jednota Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 18. 7. 2016 požádal Orel jednota Kuřim o souhlas s umístěním elektrického kabele NN v délce 
8 m do pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim, který je v majetku Města Kuřim. 
Město Kuřim řeší v tomto místě přeložení přípojkových skříní z fasády objektu fary, do kterých se měl 
napojit i Orel jednota, do nově budované opěrné zdi.  Z důvodu napojení vnitřního rozvodu do 
přípojkové skříně, umístěné v opěrné zdi, bude dotčen i výše uvedení pozemek. 
 
Přijaté usnesení: 362/2016 - RM souhlasí s uložením kabelů NN přípojky pro Orel jednota Kuřim, se 

sídlem Křížkovského 1770, 664 34 Kuřim do pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim 
v majetku města Kuřim. 

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

3. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Na Vyhlídce, Mánesova, obnova NN“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
PK Elektro 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 „Kuřim, Na Vyhlídce, Mánesova, obnova NN“. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. 
č. 2383/1, 2390, 2392, 2393, 2455/1, 2455/3, 2455/4, 2455/7, 2456, 2483, 3084/1, 3084/2 a 3098 vše 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B, C a D. 
Jedná se o obnovu a rozšíření kabelového vedení NN na ul. Mánesova a Na Vyhlídce v celkové délce 
cca 453 m.  
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2383/1, 2390, 2392, 2393, 2455/1, 2455/3, 
2455/4, 2455/7, 2456, 2483, 3084/1, 3084/2 a 3098 vše v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, za 
jednorázovou náhradu v celkové výši 30.000 Kč bez DPH (náhrada za věcné břemeno je v souladu 
s dohodou - za každých započatých 200 m vedení činí náhrada 10.000 Kč). 
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 E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C – situace 
D - situace 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 363/2016 - 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 částem pozemků parc. č. 2383/1, 2390, 2392, 
2393, 2455/1, 2455/3, 2455/4, 2455/7, 2456, 2483, 3084/1, 3084/2 a 3098 vše 
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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 30.000 Kč bez 
DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného 
břemene. 

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

4. Zápis komise stavební dne 1. 8. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 1. 8. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí fyzických 
a právnických osob: 
 

1. Půdní vestavba, Šmeralova 1046, Kuřim-Podlesí 
2. Stavební úpravy RD na ul. Havlíčkova 508/33, Kuřim 
3. Dřevěný zahradní domek na pozemku parc. č. 2904/147 v k. ú. Kuřim 
4. Dřevostavba a dřevěná bouda na pozemku parc. č. 2904/161 v k. ú. Kuřim 
5. Žádost o změnu ÚP Kuřim (parc. č. 2904/12 a 2904/147 - 161 vše v k. ú. Kuřim) 
6. Mobilní přístřešek pro koně, sedlárna a zpevnění plochy přístupu na pozemek parc. 

č. 2918/26 v k. ú. Kuřim - přesunuto z bodu „Různé“- projednáno v mimořádné RM dne 2. 8. 
2016 

7. Informace o studii RD na vlečce parc. č. 1369 v k. ú. Kuřim 
8. Parkoviště na ul. Nádražní za Albertem 
9. Parkoviště na ul. U Stadionu, parc. č. 1749/1 v k. ú. Kuřim 
10. Vjezd do dvora RD na ul. Jánská č. p. 427, Kuřim 
11. Autobusová zastávka na ul. Legionářská v Kuřimi 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 1. 8. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3. – neschvaluje žádost: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 - neschvaluje žádost: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 - neschvaluje žádost: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 6 – bylo již schváleno na RM dne 2. 8. 2016 
 
Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 8 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – žádá odbor investiční zajistit základní studii podle návrhu stavební komise. 
PRO: 3. 
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Bod č. 9 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 10 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 11 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 364/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 1. 8. 

2016 v bodech 7, 8, 10, 11, schvaluje body 1, 2. RM nesouhlasí se stavbami 
dřevostaveb a zahradního domku na parc. č. 2904/147 a 2904/161. 
RM nesouhlasí se změnou ÚP dle bodu 5 zápisu. RM souhlasí s řešením 
parkoviště na ul. U Stadionu dle bodu 9. 

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

5. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic 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, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 343.122 Kč 
(příloha A) na pokrytí akce „Doplnění panikového zámku o přidaný el. zámek (blokátor)“. Jedná se 
o doplnění panikového zámku o přidaný elektronický zámek za účelem zvýšení bezpečnosti dětí 
v jednotlivých budovách mateřské školy. 
Výběrové řízení proběhlo ve spolupráci s odborem investičním (veškeré podklady, Zpráva o výsledku 
VŘ a smlouva o dílo jsou u Ing. R. Havlové, OI). 
Výsledek VŘ a podpis smlouvy s vítěznou společností byl schválen RM č. 19/2016 dne 21. 7. 2016 
usnesením č. 338/2016. 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 25. 5. 2016 je 4.748.776 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI 
 
Přijaté usnesení: 365/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 343.122 Kč dle žádosti. 

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

6. Pronájem zábradlí na nám. 1. května 
(Předkladatel: Mgr. Ing. D. Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Za společnost MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ 29272262 podal 
pan Vladimír Kuchař žádost o umístění reklamní plochy na silničním zábradlí na nám. 1. května 
v Kuřimi v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole. Reklamní plochu žádá umístit v termínu od 22. 8. 2016 do 
10. 10. 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 1.613,30 Kč (s DPH). 
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Příloha: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 366/2016 - RM souhlasí s uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi se společností MARKETINGOVÁ 
KANCELÁŘ.CZ s.r.o., Rašínova 2, 602 00 Brno, IČ 29272262. Reklamní tabule 
v počtu 2 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna od 22. 8. 2016 do 10. 10. 2016 za 
cenu 1.613,30 Kč. 

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

7. Různé 
 
Na jednání se dostavila v 14:28 hod. paní J. M. Pallot a pan M. Konečný a představili záměr 
vybudovat cvičiště pro psy. 
 
 
pí Pallot - nebude to cvičák, jako klub. Bude to děláno jiným směrem. Plánují, že vybudují základnu 
pro agility, freesbee a dog dancing. Cvičiště bude otevřené pro veřejnost 2x týdně a za 20 Kč mohou 
toto využívat. Se zájemci, kteří budou chtít cvičit častěji, se potom domluví jinak. Nakoupili by 
překážky, které jsou mobilní a nebudou trvale umístěny. Doprava z jejich strany je nyní nulová. Jezdí 
zde pouze auta do TOS a auta s bioodpadem. 
D. Holman – úmysly pro tuto lokalitu jsou jiné, bude zde cyklotrasa. 
pí Pallot – nepočítáme s tím, že tam lidé budou jezdit auty. Může být pod mostem zákaz vjezdu. 
D. Holman – lidé jezdí autem úplně všude. 
pí Pallot – myslí si, že nebudou nikoho rušit. Je to cca 500 m od obydlené části města. 
D. Holman – to ano. 
pí Pallot – pravá část pozemku by byla pro cvičiště a na toto cvičiště potřebuje polovinu tohoto 
pozemku. Na zbytku prostoru by mohla stát auta. Parkování aut by bylo vyřešené. 
M. Konečný – již nyní je část pozemku upravená pro parkování. 
D. Sukalovský – město se snaží dopravu v této lokalitě co nejvíce omezit, protože už příští rok by 
mohla začít výstavba cyklotrasy. Zavlečení dopravy tedy není žádoucí. 
D. Holman – město tuto žádost projednalo, ale v podstatě se nemá k čemu vyjadřovat. 
D. Sukalovský – je rád, že záměr byl městu objasněn, ale město v této chvíli nemá nic, co by mohlo 
povolit nebo zakázat. 
pí Pallot – obdrží tedy vyjádření rady města? 
D. Sukalovský – rada města může napsat, že k danému záměru nemá připomínek. 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:00 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 10. 8. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 8. 2016 
 1A - nesplněné úkoly k 3. 8. 2016 
2 Umístění kabelu NN do pozemku parc. č. 712/1 v k. ú. Kuřim-Orel jednota Kuřim 
3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Na Vyhlídce, 

Mánesova, obnova NN“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - situace 
 3D - situace 
 3E - smlouva 
4 Zápis komise stavební dne 1. 8. 2016 
 4A - zápis komise stavební 1. 8. 2016 
5 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 5A - žádost o čerpání FI 
6 Smlouva o umístění reklamní plochy - MARKETINGOVÁ KANCELÁŘ.CZ 
 6A - smlouva 


