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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 36/2016 konané dne 16. 11. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Omluven: Bc. Jan Vlček. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Mgr. Ing. Drago Sukalovský. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 11. 2016 

2 Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim  

3 Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 1116/9 ul. 
Bezručova čtvrť, Kuřim 

4 Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

5 Radek Peterka – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 

6 Jan Krich – žádost o ubytování v chatě 

7 Roman Maňoušek – žádost o ubytování v chatě 

8 CTSK s.r.o. – prodej stolů z nafukovací haly 

9 REGO s.r.o. – prodej zařízení kotelny v KD 

10 Vyřazení majetku 

11 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Propoj Kuřim-Luční, Wolkerova“ 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přeložka kab. 
VN366; SUDOP“ 

13 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 

14 Servisní smlouva PZTS a CCTV Městského úřadu Kuřim 

15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 

16 Návrh na personální posílení OSVO 

17 Zápis z komise dopravy 
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18 Závěry komise pro životní prostředí ze dne 24. 10. 2016 

19 Žádost o spolupořadatelství města Kuřimi při konání akce "Pohádková cesta 2017" 

20 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

21 Podpora odlehčovací služby v ORP Kuřim 

22 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 5 k SoD 

23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 
– novostavba, Dodatek č. 6 k SoD 

24 Město Kuřim x FERSTO, s.r.o – záměr na směnu pozemků v lokalitě za stadionem 

25 Zrušení souboru opatření ke zvýšení transparentnosti schválených usnesením 
č. 672/2010 

26 Městská sportovní hala v Kuřimi 

27 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2017 

28 Splacení úvěru u Komerční banky a.s. 

29 Rozpočtové opatření č. 12 

30 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 11. 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: 473/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 11. 

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

2. Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
OMP žádá o vyčlenění finančních prostředků ve výši 120.000 Kč z ORG 1006 000 000 „Drobné 
investice“ na rekonstrukci nebytového prostoru č. 1116/9 v ul. Bezručova čtvrť (bývalá prodejna 
Zdravé výživy). 
V rámci rekonstrukce nebytového prostoru bude provedena rekonstrukce sociálního zařízení, zřízení 
sprchového koutu, částečně budou provedeny sanační omítky, dále bude provedena oprava omítek, 
vybourání zárubní a zazdění dveří do další části nebytového prostoru a na schodiště (mj. požadavek 
HZS na protipožární dveře místo stávajících dveří, proto budou dvoje dveře zazděny) a bude 
provedena svislá izolace venkovního zdiva.  
Dle cenových nabídek, které má OMP k dispozici, bude rekonstrukce stát cca 25.000 Kč - 
instalatérské práce a cca 60.000 Kč - zednické práce. 
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Přijaté usnesení: 474/2016 - RM souhlasí s vyčleněním částky 120.000 Kč z ORG 1006 000 000 
„Drobné investice“ na financování rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. 
Bezručova čtvrť. 

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

3. Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému 
prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi přijala na své schůzi dne 14. 6. 2016 toto usnesení: 
259/2016 
RM schvaluje záměr na pronájem části nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 69,39 m

2
, 

umístěného v I. podzemním podlaží bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova čtvrť, který 
je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, k obchodním účelům nebo službám 
s výjimkou hostinské činnosti, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
min. 65 Kč/m

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

 
Termín pro odevzdání nabídek byl stanoven na 1. 8. 2016. Ve stanoveném termínu byla předložena 
jedna nabídka, a to nabídka paní Blanky Žáčkové, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 87386569. 
Paní Žáčková by prostor využívala jako prostor pro poskytování masérských a regeneračních služeb 
včetně meditací a poradenské činnosti, nabídla nájemné dle záměru, tj. 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na 

služby. 
V dohledné době začne rekonstrukce nebytového prostoru ze strany města - vizte předchozí 
příspěvek. 
 
OMP nyní předkládá RM ke schválení uzavření nájemní smlouvy s paní Blankou Žáčkovou. Termín 
účinnosti smlouvy bude ještě upřesněn dle postupu prací při rekonstrukci nebytového prostoru, 
nejpozději však od 1. 1. 2017. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 475/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je 

pronájem nebytového prostoru č. 1116/9 o výměře 69,39 m
2
, umístěného 

v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1116, 1117, 1118 v ul. Bezručova 
čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2131/2, vše v obci a k. ú. Kuřim, s paní 
Blankou Žáčkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, PSČ 664 34, 
IČ 87386569, na dobu neurčitou s šestiměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve 
výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby, za účelem provozování masérských 

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

4. Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádala dne 2. 11. 2016 
město Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
V žádosti uvedla, že v současné době nemá vlastní bydlení a bydlí po známých. Pracuje v potravinách 
Doka a má zažádáno o starobní důchod. 
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Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenované vyhovět. V objektu sociálního bydlení se 
nyní uvolnil pokoj po J. Peňázovi a I. Tomkové. Smlouva o ubytování bude uzavřena na dobu určitou 
do 28. 2. 2017 s možností prodloužení. 
OMP navrhuje jmenovanou ubytovat za 700 Kč/měs. plus úhrada za služby, která je stanovena 
usneseními RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013 a RM č. 463/2011 ze dne 19. 10. 2011. 
 
507/2013 ze dne 21. 8. 2013 
RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi v období říjen až březen ve výši 1.700 Kč/měs./os. + DPH a v období duben až 
září ve výši 1.100 Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 2013. 
463/2011 ze dne 19. 10. 2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:23 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – v prosinci končí rodině Dolasinských pronájem v sociálním bytě. Rodina komunikuje se 
sociálním odborem. Ptá se, zda je možné rodině pronájem prodloužit? Jedná se o matku 
samoživitelku s 2 dětmi. 
D. Holman – ubytování jim končí koncem roku. Oni sami si musí požádat Odbor sociálních věcí 
a prevence MěÚ Kuřim o prodloužení. Žádá součinnost odboru majetkoprávního a sociálního odboru. 
 
Přijaté usnesení: 476/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 28. 2. 
2017, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + úhrada za služby + DPH, 
s paní Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

5. Radek Peterka – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 2. 11. 2016 
město Kuřim o poskytnutí ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi. 
Pan Peterka uvedl, že v současné době nemá vlastní bydlení. Od 12. 2. 2016 do 31. 10. 2016 užíval 
na základě nájemní smlouvy s městem lůžko v chatě pod Zlobicí. Je veden na ÚP a pobírá dávky 
hmotné nouze, ze kterých by si případně hradil ubytování. 
Inspektor veřejného pořádku doporučuje výše jmenovanému vyhovět. V objektu sociálního bydlení 
jsou celkem 2 pokoje a oba jsou v současné době volné. Smlouva o ubytování bude uzavřena na 
dobu určitou do 28. 2. 2017 s možností prodloužení. 
OMP navrhuje jmenovaného ubytovat za 700 Kč/měs. plus úhrada za služby, která je stanovena 
usnesením RM č. 507/13 ze dne 21. 8. 2013 a RM č. 463/2011 ze dne 19. 10. 2011. 
 
507/2013 ze dne 21. 8. 2013 
RM schvaluje úhradu za služby spojené s ubytováním v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 v Kuřimi v období říjen až březen ve výši 1.700 Kč/měs./os. + DPH a v období duben až 
září ve výši 1.100 Kč/měs./os. + DPH, s účinností od 1. 9. 2013. 
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463/2011 ze dne 19. 10. 2011 
RM schvaluje výši úhrady za používání vlastního televizního přijímače a antény pro příjem televizního 
signálu v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi ve výši 235 Kč/měs. + DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 477/2016 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 28. 2. 
2017, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby + 
DPH, s panem Radkem Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. 

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

6. Jan Krich – žádost o ubytování v chatě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 2. 11. 2016 
o ubytování v objektu chaty ev. č. 216 v k. ú. Malhostovice (chata pod Zlobicí). 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s p. Krichem, jejímž předmětem je užívání lůžka v chatě, je 
předkládán OMP na základě návrhu inspektora veřejného pořádku. 
OMP navrhuje schválit pronájem lůžka za cenu 500 Kč/měs. + DPH na dobu určitou do 28. 2. 2017 
s možností prodloužení v případě bezproblémového užívání. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 478/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je užívání 

lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 
28. 2. 2017 za cenu 500 Kč/měs. + DPH, s panem Janem Krichem, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

7. Roman Maňoušek – žádost o ubytování v chatě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Roman Maňoušek, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, požádal dne 8. 11. 2016 
o ubytování v objektu chaty ev. č. 216 v k. ú. Malhostovice (chata pod Zlobicí). 
Návrh na uzavření nájemní smlouvy s p. Maňouškem, jejímž předmětem je užívání lůžka v chatě, je 
předkládán OMP na základě návrhu inspektora veřejného pořádku. 
OMP navrhuje schválit pronájem lůžka za cenu 500 Kč/měs. na dobu určitou do 28. 2. 2017 
s možností prodloužení v případě bezproblémového užívání. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 479/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je užívání 

lůžka v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 
28. 2. 2017 za cenu 500 Kč/měs. + DPH, s panem Romanem Maňouškem, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
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8. CTSK s.r.o. – prodej stolů z nafukovací haly 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
OMP byl požádán p. Břenkem, vedoucím sportovního areálu Kuřim, o administraci prodeje tří 
pracovních stolů z nafukovací haly. Pan místostarosta D. Holman dojednal odprodej těchto stolů 
společnosti Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. za celkovou cenu 6.000 Kč plus DPH 21 %. 
Stoly již byly na pokyn pana místostarosty z nafukovací haly převezeny, důvodem přesunu má být 
bezpečnost sportovců. 
Přehled prodávaných stolů je obsažen v kupní smlouvě. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva stoly 
 
Přijaté usnesení: 480/2016 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností Centrum 

technických služeb Kuřim, s.r.o., se sídlem Sv. Čecha 600/44, 664 34 Kuřim, 
IČ 26307189, jejímž předmětem je prodej tří nepotřebných pracovních stolů 
z nafukovací haly za celkovou kupní cenu 7.260 Kč včetně DPH. 

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

9. REGO s.r.o. – prodej zařízení kotelny v KD 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Na základě usnesení RM 402/2016 ze dne 21. 9. 2016 byl dohodou ke dni 30. 9. 2016 ukončen 
smluvní vztah se společností REGO s.r.o. na provoz kotelny v Kulturním domě Kuřim, nám. 
Osvobození 902. Zařízení kotelny bylo kompletně vypojeno z provozu. 
Společnost REGO s.r.o. projevila zájem odkoupit část zařízení kotelny - kotel Rapido z roku 2004 
a dvě čerpadla Grundfos z roku 2006 na náhradní díly. Nabízená cena činí 5.000 Kč plus DPH. 
Díky zpřísnění požadavků EU na emise a ekodesign plynových spotřebičů a podpoře kondenzační 
technologie ohřevu je kotel prodejný pouze na ND. 
 
OI: v rámci rekonstrukce KD budou všechny kotle a čerpadla nové. 
OMP: vzhledem ke stáří vybavení a požadavkům na nové kotle OMP doporučuje uvedené zařízení 
společnosti REGO s.r.o. za nabízenou cenu odprodat. 
 
Přílohy: A - kupní smlouva kotel a čerpadla 
 
Přijaté usnesení: 481/2016 - RM schvaluje uzavření kupní smlouvy se společností REGO s.r.o., se 

sídlem Libušina tř. 579/2, Kohoutovice, 623 00 Brno, IČ 15546497, jejímž 
předmětem je prodej nepotřebného kotle zn. Rapido a dvou čerpadel zn. Grundfos 
z kulturního domu za celkovou kupní cenu 6.050 Kč včetně DPH. 

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

10. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Se souhlasem p. tajemnice 
A. Zimmermannové je navrhováno 2 opotřebovaná kancelářská křesla odprodat zaměstnancům za 
cenu 500 Kč za kus. Ostatní vyřazený majetek bude zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
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Přijaté usnesení: 482/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
 
 
 

11. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Propoj Kuřim-Luční, 
Wolkerova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost IGEA s.r.o. v zastoupení investora GasNet, s.r.o. (dříve JMP Net, s.r.o.) zaslala městu 
Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene 
k plynárenskému zařízení v souvislosti se stavbou „Propoj Kuřim - Luční, Wolkerova“ - vizte př. A. 
Na základě usnesení RM č. 357 ze dne 5. 6. 2013 byla uzavřena budoucí smlouva o zřízení věcného 
břemene. 
Usnesení č. 357/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch společnosti JMP Net, s.r.o., se sídlem 
Plynárenská 499/1, 657 02 Brno, IČ 27689841, jako oprávněného z věcného břemene za účelem 
uložení plynárenského zařízení v rozsahu dle situačního nákresu na pozemcích parc. č. 1368, parc. 
č. 1389/1, parc. č. 2760/3, parc. č. 2773/9, parc. č. 2775, parc. č. 2779, parc. č. 2783/1 a parc. 
č. 2784/5 vše v k. ú. Kuřim, obec Kuřim, LV č. 1, v celkové délce cca 91 bm s tím, že náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 
 
Po realizaci stavby a zhotovení geometrického plánu č. 3336-86/2016 bylo zjištěno, že stavbou nebyla 
dotčena parc. č. 2783/1 a naopak stavbou byla dotčena parc. č. 2778 v délce 7 m, vše v k. ú. Kuřim - 
vizte př. B. 
 
OMP doporučuje schválit věcné břemeno na pozemku parc. č. 2778 v k. ú. Kuřim za stejných 
podmínek samostatným usnesením. Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene předkládáme 
v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 483/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3336-86/2016 na části pozemku parc. č. 2778 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 
250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, přeložka kab. VN366; SUDOP“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PROSIG, 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, přeložka kab. VN366; SUDOP“. 



 
 

 

8 

Jedná se o přeložku zemního kabelového vedení NN z důvodu stavebních úprav vlakového nádraží. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 448/3 
a 519/1 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A a B. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 448/3 a 519/1 vše 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: 484/2016 - 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. 448/3 a 519/1 vše 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. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
 
 
 
Z jednání odešla v 14:30 hod. J. Viktorinová. 
 
 
 

13. Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
RM je předkládán návrh smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření obce za rok 2016 se 
stávajícím auditorem města Doc. Ing. Václavem Kupčákem, Csc. 
Smlouva je totožná jako v předchozích obdobích, včetně ceny (66.000 Kč). 
 
Přílohy: A – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 485/2016 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o vykonání přezkoumání hospodaření 

obce s auditorem doc. Ing. Václavem Kupčákem, CSc., Třída 1. máje 1614, 
Hranice na Moravě, 753 01, IČ 48827576. 

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

14. Servisní smlouva PZTS a CCTV Městského úřadu Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V letech 2014 a 2016 bylo zajišťujícím odborem - KÚ realizována dodávka zabezpečení budovy 
radnice, garáže na ul. Jungmannova 950/28 a bývalé kotelny na ul. Nádražní 1262/5 prvky I&HAS. 
Pro další bezproblémový provoz těchto zařízení a tím i snížení nákladů na jejich případné poruchy je 
radě města předkládána níže uvedená servisní smlouva. Předmětem této servisní smlouvy je zajištění 
funkčnosti a případné odstranění všech závad na bezpečnostních prvcích PTZS a CCTV pro jejich 
další bezporuchový provoz. V rámci smlouvy je zajištěna pravidelná roční periodická revize ústředen, 
kontroly funkčnosti jednotlivých prvků zabezpečení, ověření provozních procedur odstřežování, 
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zastřežování, kontrola a výměna akumulátorů a další související činnosti. Dále tato smlouva garantuje 
dosažitelnost techniků v reakční době do 4 hod. od nahlášení závady. Servisní smlouva se uzavírá na 
dobu 60. měsíců. Zajišťující odbor KÚ doporučuje radě města schválení uvedené servisní smlouvy. 
 
Přílohy: A - servisní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 486/2016 - RM souhlasí s uzavřením servisní smlouvy na PZTS a CCTV se 

společností Comimpex, spol. s r.o., se sídlem Haškova 153/17, PSČ 638 00, Brno - 
Lesná, IČ 46972439 zastoupená Davidem Střelcem - jednatelem společnosti, 
v celkové hodnotě 14.496 Kč vč. DPH /rok. 

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

15. Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot požádal, 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 53.590 Kč 
(vizte příloha A) na pokrytí akce „Nákup elektrické poklopové pece na vypalování keramiky“. 
V poptávkovém řízení obdržela příspěvková organizace tři nabídky, z nichž byla vybrána společnost 
Komplet Keramika s.r.o., se sídlem Palackého 240, 664 61 Rajhrad, IČ 27753506, která nabídla 
nejvýhodnější cenu (vizte přílohy B a C). 
Stav fondu investic Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace 
ke dni 8. 11. 2016 je 1.103.644,58 Kč. 
 

Přílohy: A - žádost o čerpání FI 
B - poptávka pece 
C - nabídky pecí 

 
Přijaté usnesení: 487/2016 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo Tyršova 
1255/56, 664 34 Kuřim, IČ 49457888 ve výši 53.590 Kč na nákup elektrické 
poklopové pece na vypalování keramiky dle žádosti. 

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

16. Návrh na personální posílení OSVO 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. František Macek) 
 
Odbor pracuje ve stávajícím složení prakticky od zrušení okresních úřadů, t. j. od 1. 1. 2003. Odbor 
tvoří 5 pracovníků včetně vedoucího. Tři pracovníci zajišťují činnost obecného stavebního úřadu (Ing. 
Macek, Ing. Lekešová, pí Brothánková), při čemž Ing. Lekešová ještě navíc agendu památkové péče, 
jeden pracovník (Ing. Gibalová) se zkráceným úvazkem (0,75) vykonává činnost speciálního 
stavebního úřadu vodoprávního a jeden pracovník (pí Ošlejšková) zajišťuje administrativní servis. 
Celkový počet pracovních úvazků na odboru tak v současnosti činí 4,75 úvazku. 
Na pracovnících zajišťujících agendu obecného stavebního úřadu se projevuje dlouhodobé pracovní 
přetížení způsobené zejména v posledních 5 letech permanentně se zvyšujícími nároky nadřízených 
orgánů (krajský úřad, správní soud) na vedená správní řízení, zvláště pak na kvalitu a obsah 
zpracovávaných správních rozhodnutí. Podstatné zpřísnění požadavků těchto orgánů se projevilo m.j. 
i ve zhoršující se bilanci (úspěšnosti) stavebního úřadu v odvolacích řízeních. 
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O evidentním personálním poddimenzování našeho odboru vypovídají i statistické ukazatele z tzv. 
benchmarkingové iniciativy, které je možné si vyžádat u interní auditorky úřadu. Při porovnání 
13 městských úřadů obdobné velikosti jako je MěÚ Kuřim se náš stavební úřad v počtu pracovníků na 
1000 obyvatel správního obvodu umístil jednoznačně poslední s ukazatelem 0,167 pracovníka na 
1000 obyvatel. U ostatních úřadů se tento ukazatel pohybuje v rozmezí 0,196 - 0,332. 
Vedoucí odboru proto navrhuje posílení odboru o 1 odborného referenta, který by zajišťoval stavebně 
správní činnost na úseku obecného stavebního úřadu. 
 
Přijaté usnesení: 488/2016 - RM schvaluje celkový počet pracovních úvazků na Stavebním 

a vodoprávním odboru MěÚ Kuřim se zvyšuje na 5,75 úvazku. Rada města 
stanovuje celkový počet zaměstnanců města zařazených do městského úřadu ke 
dni 1. 12. 2016 na 71. 

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

19. Žádost o spolupořadatelství města Kuřimi při konání akce 
"Pohádková cesta 2017" 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 19. 10. 2016 byla doručena žádost Domu dětí a mládeže Kuřim, příspěvková organizace týkající 
se spolupořadatelství města Kuřimi při pořádání akce "Pohádková cesta" v roce 2017. Tato akce se 
koná každoročně (již 15 let) na Mezinárodní den dětí pro všechny děti kuřimských mateřských škol, 
pro žáky 1. a 2. tříd obou základních škol a pro maminky s dětmi. V roce 2016 bylo město Kuřim 
spolupořadatelem této akce a nakoupilo pro všechny děti drobné dárky ve výši 20.000 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - plakát 
 
Přijaté usnesení: 489/2016 - RM souhlasí se spolupořadatelstvím města Kuřimi při akci „Pohádková 

cesta 2017“ spolu s organizací Dům dětí a mládeže Kuřim, příspěvková 
organizace, Jungmannova 1084, Kuřim, IČ 44946881 a souhlasí s nákupem 
drobných dárků pro děti účastnící se této akce do výše 20.000 Kč. 

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

20. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci prosinci 2016 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 8. 11. 2016. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 490/2016 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 16. 12. 2016 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
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V 14:50 hod. bylo přerušeno jednání Rady města Kuřimi. Z jednání odešel Mgr. L. Ambrož. Rada 
města není usnášeníschopná. 
 
Na jednání se v 15:36 hod. vrátil Mgr. L. Ambrož. Počet členů rady města je 3. Rada města je 
usnášeníschopná. 
 
 
 

21. Podpora odlehčovací služby v ORP Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský) 
 
Jednou z priorit cílové skupiny Senioři a osoby se zdravotním postižením 4. komunitního plánu 
sociálních služeb správního obvodu obce s rozšířenou působností Kuřim pro období 2015 - 2017 je 
mimo jiné vznik pobytové odlehčovací služby. 
 
Odbor sociálních věcí a prevence MěÚ Kuřim navázal v souvislosti se vznikem této služby spolupráci 
s registrovaným poskytovatelem sociálních služeb Betanie - křesťanská pomoc, z. ú., se sídlem na ul. 
Joštova 141/7, 602 00 Brno, IČ 65349547. 
 
Betanie je vlastníkem objektu bývalého Husova sboru v Lelekovicích č. 158, v němž v současné době 
probíhají stavební práce. V objektu je od roku 2018 plánován vznik pobytové odlehčovací služby 
s kapacitou 18 lůžek. V zařízení budou poskytovány uživatelům sociální služby aktivizační činnosti, 
bude zajištěn výdej stravy (4x denně), bude zajištěna hygiena i imobilním klientům v polohovacích 
vanách. Zdravotní služby v případě potřeby zajistí zdravotnické středisko, jež se nalézá 
v bezprostředním sousedství objektu. Počítá se s tím, že i v budoucnu zůstane zachována sborová 
místnost pro shromažďování věřících. 
 
Rekonstrukce objektu je financována ze strukturálních fondů EU. Jako příloha žádosti o podporu 
z IROPu je požadována i deklarace potřebnosti služby v našem ORP. 
 
Přijaté usnesení: 491/2016 - RM deklaruje v souladu s platným Komunitním plánem sociálních 

služeb města Kuřim potřebnost vzniku pobytové odlehčovací služby pro město 
Kuřim a obce v působnosti ORP Kuřim. RM dále souhlasí s tím, že 
provozovatelem této služby bude registrovaný poskytovatel sociální služby Betanie 
- křesťanská pomoc, z. o., Joštova 141/7, 602 00 Brno, IČ 65349547 a služba bude 
poskytována v zařízení umístěném v obci Lelekovice. 

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

22. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 5 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
je změna povlakových krytin - vinylových podlah. 
 
V projektové dokumentaci jsou navrženy tyto typy vinylových podlah: 

• Podlahovina protiskluzná heterogenní vinyl tl. 2 mm - pro učebny 
tl. nášlapné vrstvy je min. 0,9 mm, třída zátěže je 34, s obsahem vsypu. 
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• Podlahovina protiskluzná homogenní vinyl tl. 2 mm - pro umývárny, šatny, ošetřovnu 
třída zátěže je 34, určená do prostor zatěžovaných bosou nohou za mokra, antibakteriální a PUR 
povrchová úprava, s obsahem vsypu. 

• Podlahovina homogenní vinyl tl. 2 mm - pro chodby, šatny, kabinety, wc 
tl. krytiny je 2 mm, třída zátěže je 34, antibakteriální a PUR povrchová úprava, s obsahem vsypu. 

 
Na základě dosažených poznatků bylo dohodnuto, že oproti PD, kde je uvažováno s homogenní 
a heterogenní vinylovou krytinou, bude použit pouze jeden materiál, protiskluzná heterogenní vinylová 
krytina se vsypem GERFLOR Tarasafe Standard PUR. 
Bylo zjištěno, že rozdíl mezi homogenem a heterogenem je pouze ve způsobu výroby, a zvolený 
materiál vyhovuje požadovaným parametrům projektu. 
Tato podlaha splňuje požadované parametry PD tj: 
- splňuje požadavek na protiskluznost povrchu dle požadavku vyhl. 268/2009 Sb., 
- je vhodná do prostor zatěžovaných bosou nohou za mokra - doloženo atestem, 
- tl. krytiny je 2 mm, 
- tl. nášlapné vrstvy je min. 0,9 mm, 
- třída zátěže je 34, 
- je to krytina se vsypem vč. PUR úpravy, který zajišťuje snadnou údržbu, nedochází k opotřebení 

úklidových pomůcek nebo strojů. 
 
Vzhledem k tomu, že se jedná svým charakterem o stavební práce, jejichž potřeba vznikla v důsledku 
okolností, které objednatel nemohl předpokládat, a tyto stavební práce jsou nezbytné pro dokončení 
předmětu veřejné zakázky, tyto stavební práce budou poskytnuty stejným zhotovitelem a celkové 
dodatečné práce nepřekročí 30% ceny původní veřejné zakázky, může objednatel zadat tyto stavební 
práce v jednacím řízení bez uveřejnění v souladu s § 23 odst. 7a). 
 
OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Jednání bylo provedeno v dostatečném předstihu (18. 8. 2016) z důvodu podání žádosti o Změnu 
materiálu povlakových krytin na Ministerstvo financí „dále MF“(poskytovatele dotace). Žádost byla 
zaslána dne 1. 9. 2016. Bylo předpokládáno, že tyto dodatečné práce budou zohledněny v Dodatku ke 
Smlouvě o dílo až po případném odsouhlasení Ministerstvem financí. Do dnešního dne nám však 
nepřišla z MF na podanou žádost žádná odezva. Protože práce na pokládce povlakových krytin budou 
na stavbě již započaty, předkládáme Radě města tyto dodatečné stavební práce ke schválení 
v Dodatku č. 5. 
 
OI doporučuje radě města souhlasit s odůvodněním nezbytnosti zadaných víceprací uvedeným ve 
Zprávě o posouzení a odůvodnění nezbytnosti zadání dodatečných stavebních prací a souhlasit 
s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
Celková výše víceprací  191.984,44 Kč bez DPH, tj.  232.301,17 Kč vč. DPH 
Celková výše méněprací -152.260,88 Kč bez DPH, tj. -184.235,66 Kč vč. DPH 
Celkem      39.723,56 Kč bez DPH, tj.    48.065,51 Kč vč. DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD         Dod. č. 1         Dod. č. 2   
Cena celkem bez DPH  29.685.307,00 Kč 29.977.327,00 Kč  30.254.061,77 Kč 
DPH      6.233.914,00 Kč   6.295.238,20 Kč    6.353.352,50 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  35.919.221,00 Kč 36.272.565,20 Kč  36.607.414,27 Kč 
 
    Dod. č. 3   Dod. č. 5     
Cena celkem bez DPH  30.510.350,55 Kč  30.550.074,11 Kč 
DPH      6.407.173,14 Kč    6.415.515,09 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  36.917.523,69 Kč  36.965.589,20 Kč 
 
Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč. 
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Přílohy: A - dodatek č. 5 
B - zpráva 

 
Přijaté usnesení: 492/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 48.065,51 Kč vč. 
DPH z důvodu dle zápisu. 

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

23. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 
kapacit – novostavba, 2. etapa – novostavba, Dodatek č. 6 k SoD 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Silvie Peřinová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových 

kapacit - novostavba - 2. etapa: novostavba“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2015-004 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 6 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
 
OI v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách organizoval 
zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU) na tyto dodatečné stavební práce. 
Vzhledem k tomu, se jedná o dodatečné práce, které jsou nezbytné pro dokončení původně 
sjednaných stavebních prací, zakázka vznikla v důsledku nepředvídaných okolností, nemohou být 
technicky odděleny od původní zakázky a celkový rozsah dodatečných prací nepřesáhne 30% ceny 
původní zakázky, byly splněny předpoklady pro zadání zakázky témuž zhotoviteli jako původní 
zakázka v jednacím řízení bez uveřejnění. Dodatečné stavební práce spočívají v: 
 
- Doplnění mřížek na fasádu - v PD stavby zůstala stavební připravenost pro rekuperační jednotky 

do učeben. Dodávka rekuperačních jednotek nebyla součástí zadávacího řízení projektu 
novostavby. V místě průchodu stěnou bude osazeno VZT potrubí. V každé učebně bude 
provedeno vyplnění potrubí v obvodové stěně tepelnou izolací, uzavření otvoru zevnitř 
parozábranou a krycí deskou, a osazení vzt mříže ze strany fasády. 
Vícepráce  25.974,40 Kč bez DPH. 

 
- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 2.14 - 

v místnosti 2.14 bude doplněn SDK podhled. Dále bude provedena úprava roztečí a doplnění 
revizních dvířek do SDK podhledu v chodbách 1NP a 2NP. Ve VV byly uvedeny dvířka v rozměru 
600x600, bude proveden odpočet. Nově budou provedena dvířka v rozměru 300x300. 
Vícepráce  35.441,55 Kč bez DPH. 

 
- Zapravení instalací - zapravení drážek po ZTI a elektroinstalacích, nebylo obsaženo ve výkazu 

výměr. 
Vícepráce  34.161,08 Kč bez DPH. 

 
- Doplnění světel ve stávající části m.č. 2.14, 2.15 - v upravovaných místnostech stávající školy 

(kabinet a propojovací chodba) nebylo v PD řešeno nové osvětlení. 
Vícepráce  4.626,32 Kč bez DPH. 

 



 
 

 

14 

- Chybné výměře OSB desek atik - rozpor mezi PD a VV. Ve výkazu výměr byla chybně uvedena 
šířka OSB desky na atice 0,5m. V souladu s projektovou dokumentací bude provedena montáž 
desek OSB šíře 0,6m. 
Vícepráce  8.121,31 Kč bez DPH. 

 
 
- Provedení odbočky na stávající řad kanalizace a změně šachtového dna -  

VV neobsahoval položky pro napojení kanalizační přípojky na stávající stoku a obsahoval špatný 
typ šachtového dna u Š1. Bude provedena navrtávka do stávající stoky DN 600. Přímé šachtové 
dno bude nahrazeno dnem soutokovým, vč. příslušných přechodových kusů. 
Vícepráce  8.367,40 Kč bez DPH. 

 
- Dopočtu výměr samonivelačního cementového potěru - nesoulad mezi VV a skutečností - je chyba 

v součtu ploch ve výkazu výměr. Dále do výkazu výměr nebyly započteny plochy mezi zárubněmi. 
Vícepráce  11.760,30 Kč bez DPH. 

 
Výše víceprací z JŘBU   128.452,35 Kč bez DPH, tj. 155.427,34 Kč vč. DPH 
              
 
Dle ustanovení nového zákona o zadávání veřejných zakázek (účinnost od 1. 10. 2016) § 222 odst. 5 
- se za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku nepovažují dodatečné stavební 
práce, které nebyly zahrnuty v původním závazku, pokud jsou nezbytné a změna v osobě dodavatele: 

- není možná z ekonomických nebo technických důvodů 
- by způsobila zadavateli značné obtíže nebo výrazné zvýšení nákladů a 
- hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50% původní hodnoty závazku; pokud 

bude provedeno více změn, je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. 

Na tyto dodatečné stavební práce tedy nebylo, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 
provedeno zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). Dodatečné stavební práce 
spočívají v: 
 
- Dopočtu reproduktorů - doplnění 1ks reproduktoru, rozpor mezi PD a výkazem výměr. 

Vícepráce  3.169,23 Kč bez DPH. 
 
- Úpravě zásuvek v tělocvičně ZL č. 32 - zásuvky umístěny, jedna za ribstoly a druhá za 

boulderingovou stěnou. Zásuvky budou přemístěny mimo ribstoly a mimo stěnu. 
Vícepráce  2.329,16 Kč bez DPH. 

 

- Doplnění pákového mechanismu na okno ve fasádě schodiště - bude doplněn pákový otevírací 
mechanismus u AL schodišťové okenní sestavy, okno není přístupné z podesty schodiště. 
Vícepráce  10.160,00 Kč bez DPH. 

 
- Úpravě markýzy u spojovacího krčku - PD nezohlednila upevnění 2 ks markýz přes tepelnou 

izolaci, u vstupu do krčku u tělocvičny. V tepelné izolaci budou osazeny ocelové konzoly, ke které 
budou markýzy připevněny. 
Vícepráce  11.725,01 Kč bez DPH. 

 
- Doplnění zábradlí v CHÚC na 2. np - bude doplněno zábradlí na podestě 2. NP vedle výtahu. 

Vícepráce  10.200 Kč bez DPH. 
 
- Nový přívod pro otopné těleso v m.č. 2.14 ze suterénu - skutečný stav stáv. potrubí UT v m.č. 2.14 

neodpovídá skutečnosti, je nutné provést nové rozvody pro přemístěný radiátor. 
Vícepráce  6.006,48 Kč bez DPH. 

 
- Dodatečném odvodnění zpevněných ploch - v PD byly chybně spádovány zpevněné plochy, pro 

jejich odvodnění je nutné provést následující opatření: 
1) doplnění pásových vpustí u opěrné stěny a schodiště na jižní straně budovy, 
2) doplnění obrub podél budovy v průjezdu z důvodu odvedení srážkové vody od budovy, 
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3) doplnění pásové vpusti vč. napojení do stávající kanalizace DN 300 a předláždění stávajících 
ploch na severní straně budovy. 

Vícepráce  115.459,51 Kč bez DPH. 
 
- Výměně servopohonů ÚT pro sladění s MaR - nesoulad mezi PD ÚT a MaR. Budou odečteny 

servopohony na 230V a doplněny servopohony na 24V.  
Vícepráce  9.286,20 Kč bez DPH. 

Výše nových víceprací  168.335,59 Kč bez DPH, tj.  203.686,06 Kč vč. DPH 
              
 
Méněpráce: 
 
- Doplnění revizních dvířek do SDK podhledu na chodbách a doplnění SDK do stáv. místnosti 2.14 - 

v místnosti 2.14 bude doplněn SDK podhled. Dále bude provedena úprava roztečí a doplnění 
revizních dvířek do SDK podhledu v chodbách 1NP a 2NP. Ve VV byly uvedeny dvířka v rozměru 
600x600, bude proveden odpočet. Nově budou provedena dvířka v rozměru 300x300. 

Méněpráce -66.000,78 Kč bez DPH. 
 
- Odpočtu neprovedených chrličů K/11 - vzhledem k nízké výšce atiky nebylo možno chrliče osadit. 

Chrliče nebudou realizovány. 

Méněpráce  -5.346,00 Kč bez DPH. 
 
- Výměně servopohonů ÚT pro sladění s MaR - nesoulad mezi PD ÚT a MaR. Budou odečteny 

servopohony na 230V a doplněny servopohony na 24V. 

Méněpráce -5.740,00 Kč bez DPH. 
 
Výše méněprací     -77.086,78 Kč bez DPH, tj.   -93.275,00 Kč vč. DPH 

              
 
 
Výše víceprací z JŘBU   128.452,35 Kč bez DPH, tj. 155.427,34 Kč vč. DPH 

Výše nových víceprací   168.335,59 Kč bez DPH, tj.  203.686,06 Kč vč. DPH 

Celková výše víceprací   296.787,94 Kč bez DPH, tj.  359.113,41 Kč vč. DPH 

Celková výše méněprací    -77.086,78 Kč bez DPH, tj.   -93.275,00 Kč vč. DPH 

Celkem    219 701,16 Kč bez DPH, tj.  265.838,41 Kč vč. DPH 
 
 
Návrh nově sjednané ceny: Cena ze SoD         Dod. č. 1         Dod. č. 2   
Cena celkem bez DPH  29.685.307,00 Kč  29.977.327,00 Kč 30.254.061,77 Kč 
DPH      6.233.914,00 Kč    6.295.238,20 Kč   6.353.352,50 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  35.919.221,00 Kč  36.272.565,20 Kč 36.607.414,27 Kč 
 
    Dod. č. 3  Dod. č. 5  Dod. č. 6   
Cena celkem bez DPH  30.510.350,55 Kč 30.550.074,11 Kč 30.769.775,27 Kč 
DPH      6.407.173,14 Kč  6.415.515,09 Kč   6.461.652,34 Kč 
Cena celkem vč. DPH:  36.917.523,69 Kč 36.965.589,20 Kč 37.231.427,61 Kč 
 
Zakázka je krytá rozpočtem ORG 1303 000 000  44 mil. Kč 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo č. 2015/D/0067. 
 
 
Přijaté usnesení: 493/2016 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 6 ke Smlouvě o dílo 

č. 2015/D/0067 na podlimitní veřejnou zakázku „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - 
vybudování nových výukových kapacit - novostavba: 2. etapa - novostavba“ se 
společností PKS stavby a.s, se sídlem Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad 
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Sázavou, IČ 46980059, který spočívá v navýšení ceny díla o 265.838,41 Kč 
vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

24. Město Kuřim x FERSTO, s.r.o – záměr na směnu pozemků 
v lokalitě za stadionem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V souvislosti s plánovanou výstavbou sportovního areálu v lokalitě za stadionem nabídl OMP 
společnosti FERSTO, s.r.o., se sídlem K lesu 186/1, Kníničky, Brno, IČ 26885590, směnu části 
pozemku parc. č. 2972 o vým. cca 103 m

2
 (vlastník město Kuřim) za část pozemku parc. č. 2971/78 

o vým. cca 98 m
2
 (vlastník FERSTO, s.r.o.) vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. 

 
Část pozemku parc. č. 2971/78 je projektem určena pro vybudování komunikace ve sportovním 
areálu, včetně uložení inženýrských sítí - vizte př. A, C. Budoucí komunikace bude ve vlastnictví 
města. Z tohoto důvodu je potřeba realizovat navrženou směnu pozemků. 
 
Společnost FERSTO, s.r.o. přistoupila na směnu pozemků bez cenového vyrovnání. Veškeré náklady 
související se směnou pozemků uhradí město Kuřim (geometrický plán, náklady související s podáním 
návrhu na vklad do katastru nemovitostí) včetně daně z nabytí nemovitých věcí. 
 
OI se směnou pozemků souhlasí. 
 
Ve smyslu § 39 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, je nutné nejprve zveřejnit záměr na směnu 
pozemků. Na zasedání ZM bude řešeno schválení směny pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 494/2016 - RM schvaluje záměr na směnu části pozemku parc. č. 2971/78 o vým. 

cca 98 m
2
 (vlastník FERSTO, s.r.o., se sídlem K lesu 186/1, Kníničky, Brno, 

IČ 26885590) za část pozemku parc. č. 2972 o vým. cca 103 m
2
 (vlastník město 

Kuřim, se sídlem Jungmannova 968/75, Kuřim, IČ 00281964) vše v k. ú. Kuřim, 
bez cenového vyrovnání. Náklady spojené se směnou pozemků včetně daně 
z nabytí nemovitých věcí uhradí město Kuřim. 

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

25. Zrušení souboru opatření ke zvýšení transparentnosti 
schválených usnesením č. 672/2010 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Dne 23. 12. 2010 byla usnesením č. 672/2010 schválena pravidla pro zveřejňování smluv na 
internetových stránkách města a s nimi související opatření ke zvýšení transparentnosti. Vzhledem 
k přijetí zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) schválila Rada města Kuřimi dne 1. 11. 2016 vnitřní 
směrnici č. S3/2016/RM Zpracování, evidence a uveřejňování smluv a současně byl od 1. 7. 2016 
vydán nový Příkaz tajemnice MěÚ Kuřim č. P1/2016/TAJ Uveřejňování smluv a objednávek v registru 
smluv, které podrobně upravují pravidla pro uveřejňování smluv a objednávek dle uvedeného zákona, 
včetně uveřejňovaných informací, odpovědnosti jednotlivých osob, lhůt pro uveřejnění, apod. Těmito 
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vnitřními předpisy je zabezpečena dostatečná transparentnost při zveřejňování smluv, dokonce nad 
rámec zákonných povinností. Vzhledem k výše uvedenému je třeba opatření z roku 2010 zrušit 
a ponechat pouze postupy při zveřejňování smluv podle stávajících vnitřních předpisů. 
 
Přijaté usnesení: 495/2016 - RM ruší usnesením č. 672/2010 ze dne 23. 12. 2010 ve věci 

zveřejňování smluv města Kuřimi na internetových stránkách města z důvodu nové 
legislativy (zákona č. 340/2015 Sb.). 

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

26. Městská sportovní hala v Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Městské zastupitelstvo na svém 1. zasedání konaném dne 26. 1. 2016 usnesením 1008/2016 
schválilo realizaci investiční akce Městská sportovní hala v Kuřimi. 
Dále usnesením číslo 1009/2016 Městské zastupitelstvo schválilo podání žádosti o dotaci do výzvy na 
realizaci projektů v investiční oblasti v roce 2016, kterou vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže 
a tělovýchovy (dále jen MŠMT) v rámci Státní podpory sportu pro rok 2016 s termínem podání do 
31. 1. 2016. 
V konkurenci žadatelů žádost města Kuřim neuspěla. 
 
V listopadu 2016 MŠMT vyhlásilo stejnou výzvu pro rok 2017. OI doporučuje městské radě potvrdit 
platnost usnesení ZM č. 1009/2016, kterým schvaluje podání žádosti o dotaci na MŠMT pro projekt 
Městská sportovní hala v Kuřimi. 
 
Diskuse: 
D. Holman – podmínka spoluúčasti je splněna – Mikroregion Kuřimka nám přispěje částkou 100.000 
Kč. 
 
Přijaté usnesení: 496/2016 - RM souhlasí s podáním žádosti o dotaci na projekt "Městská sportovní 

hala v Kuřimi" do výzvy vyhlášené Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy 
v rámci Státní podpory sportu pro rok 2017, v programu 133510 pro realizaci 
projektů v investiční oblasti. 

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

27. Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2017 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. zaslala v návaznosti na smlouvu o provozování 
vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu města Kuřimi návrh cen vodného a stočného pro rok 
2017 (vizte příloha č. 1). 
 
Nárůst tarifů činí celkem 1,3 % oproti roku 2016. 
 
ROK  vodné  stočné  celkem   Za užívání infrastruktury 
  Kč/m

3  
Kč/m

3
  Kč   Kč 

  (bez DPH) (bez DPH) (bez DPH)  (bez DPH) 
2009  24,27  27,73  52,00   4.700.000 
2010  24,27     27,73  52,00   4.700.000 
2011  25,51  29,19  54,70   5.100.000 
2012  26,31  30,10  56,41   5.600.000 
2013  27,30  31,49  58,79   6.200.000 
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2014  29,33  32,36  61,69   7.700.000 
2015  30,43  34,62  65,05   8.900.000 
2016  31,34  35,33  66,67   9.500.000 
2017  32,24  35,33  67,57            10.070.000 
 
Odbit pitné vody ve městě Kuřimi činí cca 570.000 m

3
 za rok. 

 
Nájemné navrhuje společnost Brněnské vodárny a kanalizace pro rok 2017 ve výši 10.070.000 Kč, 
jedná se o 6% navýšení oproti roku 2016. 
 
Přílohy: A - návrh tarifů 
 
Diskuse: 
D. Holman – stahuje materiál z jednání. O ceně se bude dále jednat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje návrh tarifů vodného a stočného pro rok 2017 a výši nájemného, 

navrženého společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Hybešova 
254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. 

O tomto návrhu nebylo hlasováno. 
 
 
 

28. Splacení úvěru u Komerční banky a.s. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na základě rozhodnutí ZM ve věci splacení obou úvěrů města byl dne 5. 10. 2016 RM schválen 
postup tohoto splácení. 
K datu 15. 11. 2016 byl splacen úvěr u České spořitelny a.s. Nyní je navrhováno schválení splacení 
zůstatku úvěru u Komerční banky k datu 15. 12. 2016 (jistina cca 61,176 mil. Kč). 
Pro splacení jistiny budou využity prostředky vázané na termínových vkladech v JaT Bance 
a Equabank. 
 
Předčasné splacení úvěrů je bez jakýchkoliv sankcí a poplatků. 
 
Přijaté usnesení: 497/2016 - RM ukládá odboru finančnímu splacení úvěru u Komerční banky, a.s., 

dle úvěrové smlouvy č. 7480009200240, k datu 15. 12. 2016. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
 
 
 

29. Rozpočtové opatření č. 12 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Organizační složka Sportovní areál Kuřim požádala o přesun prostředků 84.800 Kč z investiční části 
rozpočtu ORG 1048000000 Wellness do provozní části ORG 9054000000 Plavecký areál. 
 
odd 34  ORG 1048000000  -84.800 Kč 
odd 34  ORG 9054000000   84.800 Kč 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje vyčlenit z rezervy do provozu další finanční prostředky: 
rezerva      - 75.000 Kč 
ORG 9054000000      75.000 Kč 
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Přijaté usnesení: 498/2016 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 12 k rozpočtu města na rok 2016, 
dle zápisu se změnou. 

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

18. Závěry komise pro životní prostředí ze dne 24. 10. 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jitka Sikorová) 
 
Komise se sešla 24. 10. 2016 v 17:35 hod. a na programu jednání byly tyto body: 

1) Žádost o souhlas s kácením na městském pozemku - A) ulice Malá Česká, B) na břehu Kuřimky 
ul. U potoka 581, C) Koblás pod Babí horou, D) sportovní hala 
2) Vsak a retence vody v urbariální krajině Kuřimi ve vztahu k územně plánovací dokumentaci 
3) Změna ÚP Kuřim 
4) Výstavba ACTIVE HOTELu KUŘIM 
5) Témata projednání z vlastního podnětu komise a sběr informací 
6) Výstavba RD Díly za Sv. Jánem 8. etapa 
7) Diskuze 

 
Přílohy: A - zápis jednání komise životního prostředí 24. 10. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1A – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 1B – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 1C – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 1D – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 2 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 499/2016 - RM bere na vědomí závěry komise životního prostředí ze dne 24. 10. 

2016 v bodech v bodech 2, 3, 4, 5, 6 a schvaluje body 1A,1B,1C, 1D dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomni: 2 (J. Vlček, D. Sukalovský). 
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17. Zápis z komise dopravy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města je předložen návrh k projednání zápis z jednání komise dopravy ze dne 31. 10. 2016. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č 10 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – rada města o tomto bodu nehlasovala. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Na jednání se dostavil v 16.35 hod. D. Sukalovský. Počet přítomných členů rady města 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
D. Sukalovský – byl by pro záliv. Je spočítáno, že ve špičce by za stojícím autobusem stálo až 12 
aut. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 500/2016 - RM schvaluje závěry z jednání komise dopravy ze dne 31. 10. 2016 

v bodě 5 a schvaluje body 2, 3, 4 a 6 dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:42 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
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V Kuřimi dne 16. 11. 2016 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 9. 11. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Rekonstrukce nebytového prostoru č. 1116/9 ul. Bezručova čtvrť, Kuřim 
3 Blanka Žáčková, Kuřim – nájemní smlouva k nebytovému prostoru č. 1116/9 ul. 

Bezručova čtvrť, Kuřim 
 3A - nájemní smlouva 
4 Anna Červená – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
 4A - smlouva o ubytování 
5 Radek Peterka – žádost o ubytování v objektu sociálního bydlení 
 5A - smlouva o ubytování 
6 Jan Krich – žádost o ubytování v chatě 
 6A - nájemní smlouva 
7 Roman Maňoušek – žádost o ubytování v chatě 
 7A - nájemní smlouva 
8 CTSK s.r.o. – prodej stolů z nafukovací haly 
 8A - kupní smlouva 
9 REGO s.r.o. – prodej zařízení kotelny v KD 
 9A - kupní smlouva 
10 Vyřazení majetku 
 10A - vyřazovací protokoly 
11 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „Propoj Kuřim-Luční, Wolkerova“ 
 11A - situace 
 11B - geometrický plán 
 11C - smlouva 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, přeložka kab. 

VN366; SUDOP“ 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 Smlouva o vykonání přezkoumání hospodaření obce 
 13A - smlouva 
14 Servisní smlouva PZTS a CCTV Městského úřadu Kuřim 
 14A - servisní smlouva návrh 
15 Žádost o souhlas s čerpáním FI ZŠ Tyršova 
 15A - žádost o čerpání FI 
 15B - poptávka pece 
 15C - nabídky pecí 
16 Návrh na personální posílení OSVO 
17 Zápis z komise dopravy 
 17A - zápis z komise dopravy č. 10 2016 
18 Závěry komise pro životní prostředí ze dne 24. 10. 2016 
 18A - zápis jednání komise životního prostředí 24. 10. 2016 
19 Žádost o spolupořadatelství města Kuřimi při konání akce "Pohádková cesta 2017" 
 19A - žádost 
 19B - plakát 
20 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 20A - zápis o výběru žadatele 
 20B - zápis ze šetření 
 20C - pořadník DPS 
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21 Podpora odlehčovací služby v ORP Kuřim 
22 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 5 k SoD 
 22A - dodatek č. 5 
 22B - zpráva 
23 Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit – novostavba, 2. etapa 

– novostavba, Dodatek č. 6 k SoD 
24 Město Kuřim x FERSTO, s.r.o – záměr na směnu pozemků v lokalitě za stadionem 
 24A - situace 
 24B - situace 
 24C - situace 
25 Zrušení souboru opatření ke zvýšení transparentnosti schválených usnesením 

č. 672/2010 
26 Městská sportovní hala v Kuřimi 
27 Informace o návrhu vodného a stočného pro rok 2017 
 27A - návrh tarifů 
28 Splacení úvěru u Komerční banky a.s. 
29 Rozpočtové opatření č. 12 


