
 
 

 

1 

Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2016 konané dne 19. 10. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Bc. Jan Vlček – členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15:35 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. David Holman. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 10. 2016 

2 Miloslav Knotek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Hybešova, obnova 
NNk, p. č. 2608/3“ 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, 
Strnadová, p. č. 2904/161“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Nováček, 
p. č. 2904/147“ 

6 Napojení areálu Zadní mezihoří 

7 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Zahradní 

8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Úvoz 

9 Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 

10 Dodatek č. 4 – DR. OPTIK Moravia s.r.o 

11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby č. 2013/D/0074 

12 Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 

13 Udělení věcného daru 

14 Žádost o finanční spolupráci 

15 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – interiér 
část A, Dodatek č. 1 k SoD 
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16 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 
projektová dokumentace, Dodatek č. 2 

17 Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi 

18 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 

19 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem - schválení zhotovitele 

20 Centrum technického vzdělávání ve strojírenství - řešení fasády 

21 Zápis komise stavební ze dne 17. 10. 2016 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 10. 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: 440/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 10. 

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

2. Miloslav Knotek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Miloslav Knotek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/53, 1+1, 
umístěného v XI. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je od roku 2011. 
Město doposud s panem Knotkem opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM může nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu 
požádat radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 15. 8. 
2016 takto nájemce učinil. 
Nájemce plní své povinnosti řádně a včas a není dlužníkem města. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o invalidního důchodce ve věku 59 let, OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 441/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 1260/53 umístěný v XI. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. 
Nádražní, který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s panem Miloslavem Knotkem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
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3. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Hybešova, obnova NNk, p. č. 2608/3“ 
(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, Hybešova, obnova NNk, p. č. 2608/3“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2606/2 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa v lokalitě Kolébka k pozemku parc. č. 2608/3 k. ú. Kuřim. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2606/2 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: 442/2016 - 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. 2606/2 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 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, sm. NNk, Nováček, p. č. 2904/147“ 
(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, sm. NNk, Nováček, p. č. 2904/147“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2904/10 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa v lokalitě za Srpkem (Na Bahnách) v Kuřimi. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2904/10 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: 443/2016 - 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 
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břemene v rozsahu dle přílohy k části pozemku parc. č. 2904/10 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 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

7. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Zahradní 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace – projektová 

dokumentace“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-008  
Zadavatel: Město Kuřim 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace s názvem „Kuřim, ul. Zahradní - rekonstrukce kanalizace“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava, 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou 21. 9. a 22. 9. s možností předložení nabídky 
v případě zájmu do 14 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 8 společností, cenovou 
nabídku podalo 7 společností. 
 
Seznam přijatých nabídek je uveden ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v příloze č. 1. 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 7 uchazečů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka. 
 
Na jednání uskutečněném 7. 10. 2016 v 9:30 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti nabídek 
a došla k závěru, že nabídka spol. PROVO, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 321, 621 00 Brno, 
IČ 44012900, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti PROVO, spol. s r.o., se sídlem Hudcova 321, 621 00 Brno, IČ 44012900, 
v hodnotě 638.900 Kč bez DPH, tj. 773.069 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy 
o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 444/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Zahradní - 
rekonstrukce kanalizace“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, spol. s r.o., se sídlem 
Hudcova 321, 621 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější nabídku 
v celkové hodnotě v hodnotě 638.900 Kč bez DPH, tj. 773.069 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
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4. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, sm. NNk, Strnadová, p. č. 2904/161“ 
(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, sm. NNk, Strnadová, p. č. 2904/161“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 2904/10 
v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa v lokalitě za Srpkem (Na Bahnách) v Kuřimi. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2904/10 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 - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 445/2016 - RM doporučuje 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. 2904/10 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 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

8. Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Úvoz 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu – projektová 

dokumentace“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2016-011  
Zadavatel: Město Kuřim 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace s názvem „Kuřim, ul. Úvoz - rekonstrukce vodovodu“. 
 
Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu města z ORG 1 332 000 000 „Projekční příprava, 
rekonstrukce kanalizace a vodovody“. 
Výzva byla doručena uchazečům elektronickou poštou 21. 9. s možností předložení nabídky v případě 
zájmu do 10 dní od obdržení výzvy k podání nabídky. Osloveno bylo 8 společností, cenovou nabídku 
podalo 6 společností. 
 
Seznam přijatých nabídek je uveden ve zprávě o posouzení a hodnocení nabídek v příloze č. 1. 
 
Posouzení nabídek: 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky od 6 uchazečů. Základním hodnotícím 
kritériem pro zadání veřejné zakázky byla nejnižší cenová nabídka.  
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Na jednání uskutečněném 7. 10. 2016 v 9:00 hodnoticí komise posuzovala nabídky z hlediska splnění 
požadavků zadavatele uvedených v zadávacích podmínkách, provedla kontrolu úplnosti nabídek 
a došla k závěru, že nabídka společnosti JV PROJEKT VH, s.r.o., se sídlem: Kosmákova 1050, 615 
00 Brno, IČ 26917581, splnila požadavky výzvy a je nabídkou nejvýhodnější. 
 
Zajišťujícím odborem a výběrovou komisí je Radě města Kuřimi doporučena jako nejvhodnější 
nabídka společnosti JV PROJEKT VH, s.r.o., se sídlem Kosmákova 1050, 615 00 Brno, 
IČ 26917581, v hodnotě 369.900 Kč bez DPH, tj. 447.579 Kč vč. DPH, která se umístila na 1. místě 
dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 
Přijaté usnesení: 446/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Úvoz - 
rekonstrukce vodovodu“ (vypracování projektové dokumentace) a souhlasí 
s uzavřením smlouvy o dílo se společností JV PROJEKT VH, s.r.o., se sídlem 
Kosmákova 1050, 615 00 Brno, IČ 26917581, která předložila nejvhodnější 
nabídku v celkové hodnotě v hodnotě 369.900 Kč bez DPH, tj. 447.579 Kč 
vč. DPH. 

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

9. Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Pan Hynek Šípek, se sídlem Podhoří 233/18, Kuřim podal žádost o umístění 1 ks reklamní plochy 
v rozsahu 1 pole silničního zábradlí v Kuřimi na nám. 1. května. Reklamní plochy žádá umístit 
v termínu od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2017. 
 
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. S žadatelem byla dohodnuta platba ve 4 splátkách ve výši 1.452 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 447/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění reklamy na silničním 

zábradlí v Kuřim s panem Hynkem Šípkem, se sídlem Podhoří 233/18, 664 34 
Kuřim, IČ 60666005. Reklamní tabule v počtu 1 ks v rozsahu 1 pole bude umístěna 
na nám. 1. května na dobu od 20. 10. 2016 do 19. 10. 2017 za celkovou cenu 
5.808 Kč. 

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

10. Dodatek č. 4 – DR. OPTIK Moravia s.r.o 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dle schváleného usnesením RM č. 554/2012 ze dne 10. 10. 2012 byla uzavřena smlouva se 
společností DR.OPTIK Moravia s.r.o., o umístění reklamy 1 ks reklamního banneru na silničním 
zábradlí na nám. 1. května v Kuřimi na 1 rok, dodatkem č. 1 -3 byla lhůta prodloužena do 30. 10. 
2016. Sazba za umístění reklamy je ve výši 400 Kč/1 měsíc (bez DPH). 
Pan Ing. Petr Dvorský podal za společnost DR.OPTIK Moravia s.r.o., žádost o prodloužení termínu 
o 1 rok. 
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Předkládáme RM návrh dodatku č. 4, kterým se prodlužuje termín umístění reklamního banneru do 
31. 10. 2017 za celkovou cenu 5.808 Kč (vč. DPH). 
 
Přílohy: A - dodatek č. 4 
 
Přijaté usnesení: 448/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 4 ke smlouvě o umístění reklamy na 

silničním zábradlí v Kuřim se společností DR.OPTIK Moravia s.r.o., se sídlem 
Štěrboholská 1307/44, 102 00 Praha 15 - Hostivař, IČ 27251349, kterým se 
prodlužuje termín umístění 1 ks reklamní plochy na nám. 1. května do 30. 10. 2017 
za celkovou cenu 5.808 Kč. 

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

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby č. 2013/D/0074 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Dne 1. 10. 2013 byla uzavřena smlouva o poskytování služby GEODATA on-line/e-UtilityReport se 
společností HRDLIČKA spol. s r.o. Služba slouží občanům správního obvodu Kuřim pro podání 
žádosti o vyjádření k existenci inženýrských sítí. 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení uzavření dodatku, kterým se rozšiřuje služba o modul 
EMS/UtilityReport - žádost standard (dále jen „modul“). Modul umožňuje příjem elektronických žádostí 
ve standardizovaném formátu, systém převezme identifikační údaje žadatele a s podanou žádostí 
automaticky vytvoří dokument předpřipraveného vyjádření na typizovaném formuláři. Dalším přínosem 
je zpřesnění zájmové území na definované území a možnost administrace žádostí.  
Cena za nasazení služby je 20.100 Kč a cena za provoz 3.600 Kč/rok, ceny jsou bez DPH. Modul 
bude nasazen a provozován za uvedených podmínek po dobu 3 let. Finanční krytí je z ORG 90 57 
000 000 „GIS“. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 
 
J. Vlček – navrhuje dát informaci občanům, že mohou tuto službu využívat. 
D. Sukalovský – referentka odboru investičního Mgr. Montagová zpracuje manuál k užívání a dáme 
informaci na web a FB města. 
 
Přijaté usnesení: 449/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o poskytování služby 

GEODATA on-line/e-UtilityReport se společností HRDLIČKA spol. s r.o., se sídlem 
nám. 9. května 45, 266 01 Tetín, IČ 18601227, kterým se služba rozšiřuje o modul 
EMS/UtilityReport - žádost standard. Cena za nasazení služby je 24.321 Kč a cena 
za provoz 4.356 Kč/rok (vč. DPH). 

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

12. Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Věra Štěpánová) 
 
Předkládám RM ke schválení novou Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou 
v Praze, která celostátně zajišťuje Virtuální univerzitu třetího věku. 
Smlouva již byla jednou v RM projednána v roce 2014. Vzhledem k legislativním změnám připravila 
ČZU novou smlouvu, která je přílohou této žádosti. 
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Nově zahrnuje bod o zveřejňování smluv a drobné dodatky (změna čísla účtu, doplnění názvu fakulty 
aj.) Původní smlouva z roku 2014 se touto smlouvou ruší. 
Městská knihovna v souladu s Koncepcí rozvoje knihoven 2015-2020 má zájem i nadále o rozšíření 
svých služeb o virtuální vzdělávací programy pro seniory. 
Přednášky navštěvuje stále více zájemců (30 účastníků) a proto budou zajištěny v prostorách Klubu 
Kotelna v dopoledních hodinách 1x za dva týdny, dle dispozic organizátorů vzdělávání. 
Každý účastník hradí najednou částku za celý cyklus. Tato částka se odvádí do příjmu města a je na 
základě faktury vyplacena ČZU. 
Město Kuřim ze svého rozpočtu nevydává žádné finanční prostředky na uvedený vzdělávací program. 
 
Přílohy: A - smlouva o spolupráci 
 
Diskuse: 
J. Vlček – pokud je to využívané, potom by se nabídka mohla rozšířit. 
 
Přijaté usnesení: 450/2016 - RM schvaluje Smlouvu o spolupráci s Českou zemědělskou 

univerzitou v Praze na vzdělávání seniorů v rámci Virtuální Univerzity třetího věku. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

13. Udělení věcného daru 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 31. července 2016 skončil své působení v Kuřimi a také v České republice kuřimský 
římskokatolický farář pan Mgr. Adam Malczyński. 
Pan Mgr. Adam Malczyński působil 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 darovat panu Mgr. Adamu Malczyńskému obraz „Kuřimská veduta“, v hodnotě 
1.510,08 Kč, jako památku na svou působnost v našem městě. 
 
Přijaté usnesení: 451/2016 - RM souhlasí s udělením daru - obrazu "Kuřimská veduta“ panu Adamu 

Malczyńskému, bývalému 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 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

14. Žádost o finanční spolupráci 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 4. 10. 2016 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015 o finanční spolupráci při pořádání již tradiční 
a oblíbené akce "Mikulášská nadílka na Lipůvce". 
 
V roce 2015 schválila Rada města Kuřimi následující usnesení: 
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Usnesení č. 618/15 ze dne 5. 11. 2015 
Rada města schvaluje poskytnutí daru Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, ve formě 
poukázek na vstup do Wellness Kuřim pro děti do 15 let ve výši 4.000 Kč. 
 
Spolek LÍPA 2015 navrhuje možné formy sponzorování takto: 
 
· Darovací smlouva, přičemž sponzorský dar je při splnění zákonem stanovených podmínek možno 

uvést v daňovém přiznání jako dar na veřejně prospěšné účely ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., 
o daních z příjmů s možností snížit o poskytnutou částku základ daně z příjmu fyzických či 
právnických osob 

 
· Smlouva o provedení reklamy a to prostřednictvím dodaného reklamního banneru či jiného 

poutače umístěného v prostorách konání akce, nebo reklamního spotu vysílaného na velkoplošné 
obrazovce před a po samotném programu, dále na DVD pořízeném při vystoupení a na Youtube. 

 
Přílohy: A - žádost 
 
Diskuse: 
J. Vlček – akce je dobrá, má už regionální rozsah. Spíše by navrhoval peněžní dar. Pokud budeme 
chtít, tak můžeme reklamní banner města umístit pod podium. 
 
Přijaté usnesení: 452/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako 
podporu „Mikulášské nadílky na Lipůvce“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
Na jednání se v 15:50 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

6. Napojení areálu Zadní mezihoří 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Společnost Elqa s.r.o., jako projektant požádala město o souhlas se stavbou „Napojení areálu 
Zadního mezihoří, Kuřim“, pro investora E. G. Majetková, a.s., Blanenská 1856, 664 34 Kuřim, 
umístěné na pozemcích parc. č. 432/1, 1200/1, 2630/62, 2630/73, 2630/77, 3500/1, 3501, 3523/4 vše 
v k. ú. Kuřim. 
Napojení lokality Zadního mezihoří spočívá na silnici II/385 mezi obcí Česká a městem Kuřim pomocí 
okružní křižovatky a přemostění přes železniční trať č. 250 Brno - Tišnov. 
Pro vydání souhlasu k vynětí ze zemědělského půdního fondu je nutné znát, jestli půjde o místní 
komunikaci nebo nikoliv. 
 
Přílohy: A - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – myslí si, že by mělo být doděláno veřejné osvětlení od kruhového objezdu až po 
napojení na veřejné osvětlení dolního kruhového objezdu – po celé této délce. 
S. Bartoš – pro vydání souhlasu k vynětí ze zemědělského půdního fondu je nutné znát, jestli půjde 
o místní komunikaci nebo nikoliv. 
D. Sukalovský – se stavbou souhlasí pouze s podmínkou doplnění veřejného osvětlení až na silnici 
II/385. 
 
Přijaté usnesení: 453/2016 - RM souhlasí se stavbou - místní komunikace - „Napojení areálu Zadní 

mezihoří, Kuřim“ na pozemcích parc. č. 432/1, 1200/1, 2630/62, 2630/73, 2630/77, 
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3500/1, 3501, 3523/4 vše v k. ú. Kuřim s podmínkou vybudování veřejného 
osvětlení místní komunikace včetně kruhového objezdu - napojení na silnici II/385. 

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

15. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba – interiér část A, Dodatek č. 1 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - interiér - dílčí část A - Truhlářské 
výrobky“ 

Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací investiční akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 
2016/D/0039. Předmětem dodatku jsou méněpráce, kdy nebude provedena dodávka a montáž 2 ks 
kuchyňských linek, které měly být umístěny v kabinetech pro učitele. 
Tyto položky byly duplicitně vysoutěženy i v rámci zakázky „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování 
nových výukových kapacit - novostavba - II. etapa“. Kuchyňské linky bude dodávat zhotovitel stavby 
společnost PKS stavby a.s. v rámci plnění smlouvy. 
 
Celková výše méněprací     - 50.620 Kč bez DPH,       tj. -61.250,20 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny:    Cena ze SoD    Dod. č. 1   
Cena celkem bez DPH   1.103.600 Kč    1.052.980,00 Kč 
DPH        231.756 Kč       221.125,80 Kč 
Cena celkem vč. DPH:   1.335.356 Kč    1.274.105,80 Kč 
 
Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 454/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2016/D/0039 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba - interiér - dílčí část A: 
truhlářské výrobky“ se společností ALEX kovový a školní nábytek, s.r.o., se sídlem 
Jamborova 25, 615 00 Brno, IČ 26943344, který spočívá v odpočtu méněprací 
61.250,20 Kč vč. DPH. 

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

16. Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, projektová dokumentace, Dodatek č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Dne 2. 6. 2015 byla podepsána smlouva o dílo č. 2015/D/0027 pro veřejnou zakázku „Město Kuřim - 
ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“ se 
společností 7points, s.r.o., Tišnovská 305, 664 34 Kuřim na vyhotovení projektové dokumentace (dále 
jen dílo) pro novostavbu učebního pavilonu v areálu ZŠ Jungmannova. 
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Součástí smlouvy byla i cena za výkon autorského dozoru (dále jen „AD“). Na základě zadávacích 
podmínek byla vysoutěžena cena za AD ve výši 101.640 Kč vč. DPH za dobu 12 měsíců. 
V zadávacích podmínkách bylo uvedeno, že v případě, že dojde-li ke krácení či prodloužení realizace 
stavby bude cena za výkon autorského dozoru odpovídat poměrné části z celkové ceny za období 12 
měsíců. 
 
V roce 2015 byla realizována 1. etapa, doba výstavby trvala 4 měsíce. Výkon AD byl prováděn 
v měsících 11 a 12/2015. Činnost 2 měsíce. 
 
V roce 2016 je realizována 2. etapa investiční akce - novostavba. Výkon AD byl započat v 01/2016 
a bude trvat min do 21. 11. 2016, kdy je dle smlouvy se zhotovitelem stavby termín ukončení stavby. 
Činnost 11 měsíců. 
 
Od začátku výstavby bylo tedy požadováno provádění činnosti AD v délce 13 měsíců. Vzniknou 
vícepráce ve výši 7.000 Kč bez DPH, tj. 8.470 Kč vč. DPH. 
 
 
Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD          Dod. č. 2   
Cena celkem bez DPH  1.047.555,00 Kč  1.054.555,00 Kč 
DPH      219.987,00 Kč          221.456,55 Kč  
Cena celkem vč. DPH:  1.267.542,00 Kč  1.276.012,00 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – o měsíc se prodloužil autorský dozor. 
 
Přijaté usnesení: 455/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0027 na veřejnou zakázku malého rozsahu „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba, projektová dokumentace“ se 
společností 7points s.r.o., se sídlem Blanenská 355, 664 34 Kuřim, IČ 28323793, 
který spočívá v navýšení ceny díla o 8.470 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

17. Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská 
a Tyršova v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi  
Název (předmět) zakázky: „Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova 
v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OŽP-2016-010 
Zajišťující odbor (ZO): OŽP 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM bylo zajišťujícím odborem - OŽP 
realizováno zadávací řízení na zakázku malého rozsahu s názvem „Sadové úpravy kruhových 
křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi“. Zakázka je kryta finanční částkou z rozpočtu 
drobných investic - ORG 1 006 000 000, její celková předpokládaná hodnota je 471 tis. Kč bez DPH. 
Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na elektronické úřední desce od 30. 10. do 17. 10. 2016, 
elektronickou poštou byly informovány 4 firmy se zaměřením na úpravu zeleně. Základním hodnotícím 
kritériem byla cena. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 5 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je výběrovou komisí doporučena Radě města Kuřimi nejvýhodnější nabídka 
společnosti FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice, v hodnotě 366.192 Kč bez DPH, tj. 



 
 

 

12 

443.092 Kč včetně DPH, která se umístila na 1. místě dle zprávy o posouzení a hodnocení 
nabídek - vizte příloha. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
 
Přijaté usnesení: 456/2016 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Sadové úpravy kruhových 
křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o dílo se společností FLORSTYL s.r.o., Panská 25, 686 04 Kunovice IČ 60731646, 
která předložila nejvýhodnější nabídku. 

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

18. Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány výsledky hospodaření města k 30. 9. 2016. 
 
Příjmy města po konsolidaci ke dni 30. 9. 2016 činily 173.284.799,28 Kč, výdaje města po konsolidaci 
činily 150.604.903,85 Kč. Hospodářský výsledek k tomuto datu tedy činí nezaokrouhleně 
+ 22.679.895,43 Kč. 
 
Hospodaření s rozpočtovými prostředky probíhá dle schváleného a následně upraveného rozpočtu 
a je za 3. čtvrtletí roku 2016 vzhledem k rozpočtu města v konsolidovaném stavu, s příjmy 
převyšujícími výdaje. 
 
Příjmy: 
Příjmová stránka rozpočtu je plněna z 69,43 %. Nižší procento je způsobeno zapojením dotací ve výši 
cca 37 mil. Kč ( např. přístavba ZŠ Jungmannova). které nebyly doposud obdrženy. Daňové příjmy se 
plní ve srovnání s rokem 2015 výrazně lépe, výběr je k 30. 9. vyšší o více než 7 mil. Kč. Prozatím se 
potvrzuje vzestupný trend z minulých období, nejvyšší nárůst je u DPH (cca 4,5 mil. Kč). 
 
Výdaje: 
Výdajová stránka rozpočtu je plněna ze 48,40 % a je ovlivněna čerpáním především u „investičních 
akcí“, které je na úrovni 30 % (nesouvisí s rozestavěností akcí,...), provozní výdaje jsou čerpány ze 69 
%, vizte podrobnější rozbory dle ORG. 
 
Přílohy: A - rozpočet - vyhodnocení 3q ORG 
 
Přijaté usnesení: 457/2016 - RM bere na vědomí a předkládá ZM výsledky hospodaření města 

Kuřimi k 30. 9. 2016, s přebytkem hospodaření ve výši 22.679.895,43 Kč. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

19. Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem - schválení zhotovitele 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Akce je zařazena do plánu investic pro rok 2016. 
V zadávacím řízení byly získány nabídky 3 uchazečů. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je 
popsán v přiložené Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek. 
Hodnotící komise hodnotila nabídky podle základního hodnoticího kritéria nejnižší nabídková cena. 
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Na základě zhodnocení získaných nabídek je zajišťujícím odborem a hodnotící komisí doporučena 
radě města jako nejvhodnější nabídka firmy Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., Hudcova 
588/70, 621 00 Brno - Medlánky, IČ 41601645, v hodnotě 1.678.471 Kč vč. DPH, která se umístila na 
1. místě. Výběrová komise se jednomyslně shodla na výsledném pořadí. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B – návrh smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 458/2016 - RM schvaluje výsledek hodnocení uvedený ve Zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek „Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem Kuřim“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o., 
IČ 41601645, která předložila nejvýhodnější nabídku v hodnotě 1.678.471 Kč 
vč. DPH. 

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

20. Centrum technického vzdělávání ve strojírenství - řešení fasády 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Dne 14. 9. 2016 projednala komise stavební záměr rekonstrukce bývalé správní budovy TOS Kuřim 
na "Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství“. Rada města požadovala, aby byl zachován 
současný vzhled v tzv. Baťově stylu. 
Dne 18. 10. 2016 předložil p. Martinát ze společnosti Eurovision a.s., manažer projektu, informace 
o navýšení finančních nákladů a o dopadu požadavku na podání nové žádosti o dotaci, která podléhá 
souhlasu Zastupitelstva JMK. Nové Zastupitelstvo bude dle předpokladu zasedat až na přelomu 
listopadu a prosince, tedy až po termínu ukončení výzvy k předkládání žádostí o dotaci, do níž bude 
projekt podáván. 
Jediným vhodným řešením je systém dodavatele ArGeTon. Jedná se o obklad celé plochy kombinací 
malého (v 150 mm) a velkého formátu (v 300 mm) v celkové ploše 3.000 m2, což představuje 
navýšení ceny o 17.500.000 Kč bez DPH + 20 % prořezy (není možné začlenit do ceny rekonstrukce 
objektu). 
Dalšími negativními jevy obkladu jsou tepelné mosty na kotvách nosného systému pro fasádu, kterých 
je velké množství, hnízdění hmyzu a zmenšení okenních výplní cca o 10 cm (nutno obkládat i ostění). 
Toto může mít vliv na kladné stanovisko hygienické stanice ke stavebnímu povolení vzhledem 
k osvětlení vnitřních prostor budovy. 
 
Přílohy: A - Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství - nové pohledy 

B - Centrum technického vzdělávání ve strojírenství - pův. stav 
 
Přijaté usnesení: 459/2016 - RM schvaluje záměr rekonstrukce stavby „Centrum odborného 

vzdělávání ve strojírenství" dle původní předložené dokumentace. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, D. Holman). 
 
 
 

21. Zápis komise stavební ze dne 17. 10. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 17. 10. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí fyzických 
a právnických osob: 
 

1. Výrobně skladovací areál SmartZone, ul. K AMP, parc. č. 3048 v k. ú. Kuřim 
2. ACTIVE HOTEL KUŘIM - parc. č. 2976/1, 2976/3, 2976/11, 2977/1, 2977/3, 2980/1, 2983/1 

vše v k. ú. Kuřim 
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3. Bourací práce a novostavba RD Hybešova č. p. 357/3, parc. č. 1107, 1108 vše v k. ú. Kuřim 
4. Rodinný domek, parc. č. 3204/149 v k. ú. Kuřim 
5. Různé 

- návrh na změnu ÚP 
- nástavba 2 bytových jednotek nad prodejnou potravin, Popkova 1009, Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 17. 10. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PROTI: 3. 
D. Sukalovský – komise stavební vycházela z mylných informací. Dle platného ÚP lze přesáhnout 
stavbou hotelu výšku 22 m. Lze tedy odsouhlasit. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16:17 hod. D. Holman – počet přítomných členů rady města 4. 
 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5/1 – bere na vědomí: 
PROTI: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož), ZDRŽELI SE: 2 (D. Holman, J. Vlček). 
 
Bod č. 5/2 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 460/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 17. 10. 

2016 v bodech 3, 4 a 5/2, schvaluje bod 1, neschvaluje bod 2. RM souhlasí se 
stavbou ACTIVE HOTEL KUŘIM dle předložené projektové dokumentace, 
nesouhlasí s bouracími pracemi a novostavbou RD Hybešova č. p. 357/3, parc. 
č. 1107, 1008 v k. ú. Kuřim a souhlasí s novostavbou RD na pozemku parc. 
č. 3204/149 v k. ú.  Kuřim. 

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

22. Různé 
 
S. Bartoš – dnes proběhlo zásadní jednání o plánovací smlouvě na sportovní areál. Nebyla pozvána 
společnost Kuličkové šrouby, ale na posledním jednání zazněl jejich požadavek – chtějí postavit 
parkoviště na svém pozemku v návaznosti na naše parkoviště ve sportovním areálu. Mimo pracovní 
dobu otevřou toto parkoviště veřejnosti, ale za podmínky, že město zaplatí projektovou dokumentaci 
a vyřídí dokumentaci pro územní řízení a stavební povolení. Samotné parkoviště vybudují. 
D. Holman – domluva byla trošku jiná. Oni potřebují město. Nebudeme přece za ně platit projekt. 
S. Bartoš – na tom se musíme domluvit. 
D. Holman – není se na čem domlouvat. Zkoušejí to na nás. 
S. Bartoš – v počátcích byla domluva jiná, vše se ale vyvíjelo. Od začátku se ale chtěli napojit na 
naše vedení plynu. Vyměnilo se vedení společnosti. 
D. Holman – nemáme důvod platit za ně projektovou dokumentaci. 
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L. Ambrož – prodali nám pozemek a nyní jim nevyjdeme vstříc? 
D. Holman – prodali nám pozemek a my vybudujeme komunikaci, po které budou taky jezdit. 
D. Sukalovský – jednejme s nimi. 
S. Bartoš – osloví je a zajistí schůzku. 
 
 
 
D. Sukalovský – navrhuje vyvěsit vlajku Tibetu. 
 
Přijaté usnesení: 461/2016 - RM souhlasí s mimořádným vyvěšením vlajky Tibetu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:02 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 19. 10. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 12. 10. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Miloslav Knotek, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Hybešova, obnova 

NNk, p. č. 2608/3“ 
 3A - situace 
 3B - situace 
 3C - smlouva 



 
 

 

16 

4 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, 
Strnadová, p. č. 2904/161“ 

 4A - situace 
 4B - situace 
 4C -  smlouva 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, sm. NNk, Nováček, 

p. č. 2904/147“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Napojení areálu Zadní mezihoří 
 6A - situace 
7 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Zahradní 

7A - protokol o otevírání obálek 
7B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

8 Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi - ul. Úvoz 
8A - protokol o otevírání obálek 
8B - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

9 Smlouva o umístění reklamní plochy – Hynek Šípek 
 9A - smlouva 
10 Dodatek č. 4 – DR. OPTIK Moravia s.r.o 
 10A - dodatek č. 4 
11 Dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytování služby č. 2013/D/0074 
 11A - dodatek č. 1 
12 Smlouva o spolupráci s Českou zemědělskou univerzitou v Praze 
 12A - smlouva o spolupráci 
13 Udělení věcného daru 
14 Žádost o finanční spolupráci 
 14A – žádost 
15 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba – 

interiér část A, Dodatek č. 1 k SoD 
 15A - dodatek č. 1 
16 Město Kuřim – ZŠ Kuřim – vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 

projektová dokumentace, Dodatek č. 2 
 16A - dodatek č. 2 
17 Sadové úpravy kruhových křižovatek na ulici Blanenská a Tyršova v Kuřimi 
 17A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 17B - protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 
18 Výsledky hospodaření k 30. 9. 2016 
 18A - rozpočet - vyhodnocení 3q ORG 
19 Autobusová zastávka Díly za sv. Jánem - schválení zhotovitele 
 19A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 19B - návrh smlouvy 
20 Centrum technického vzdělávání ve strojírenství - řešení fasády 
 20A - centrum odborného vzdělávání ve strojírenství - nové pohledy 
 20B - centrum technického vzdělávání ve strojírenství - pův. stav 
21 Zápis komise stavební ze dne 17. 10. 2016 
 21A - zápis komise stavební 17. 10. 2016 


