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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 42/2016 konané dne 21. 12. 2016 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček – členové rady 

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 12. 2016 

2 Vyřazení majetku města 

3 Česká pošta, s. p. – dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 

4 Josef Jindra, Česká – žádost o zajištění skály proti pádu kamenů 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, DPNNk, 
Karpinský, p. č. 993/1“ 

6 Souhlas se zastavováním exekucí 

6/1 Souhlas se zastavováním exekucí 

7 Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností CITY-TOOLS s.r.o. 

8 Haléřové vyrovnání 

9 Vyřazení majetku Centru sociálních služeb Kuřim 

10 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 

11 Ceník pronájmu platný od 1. 1. 2017 v Centru sociálních služeb Kuřim na Jungmannově 
950, Kuřim 

12 Sportovní areál - parkoviště 

13 Zřízení VB k části pozemku p. č. 2976/1 k. ú. Kuřim 

14 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – dodatek k nájemní smlouvě 

15 Ing. Nela Hájková a Ing. Michal Hájek – schválení nájemní smlouvy 

16 Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 

16/1 Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 



 
 

 

2 

17 E.ON Česká republika, s.r.o. - darovací smlouva 

18 Zápis komise stavební ze dne 12. 12. 2016 

19 Rozpočtové opatření č. 14 

20 Polyfunkční dům na ul. Legionářská, parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim 

21 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 1. 2017 

21/1 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 1. 2017 

22 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 12. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o zrušení usnesení č. 370/2016 ze dne 24. 8. 2016: 
Důvodová zpráva: 
žádáme o zrušení usnesení č. 370/2016 - pominul důvod výpovědi nájmu bytu. Nájemce postupně 
dluh splácí i bez splátkového kalendáře. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 540/2016 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 12. 

2016 a ruší usnesení č. 370/2016 ze dne 24. 8. 2016 ve věci výpovědi nájmu bytu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku města 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Opotřebované kancelářské 
křeslo MUKUH0002NI8 z roku 2009 navrhujeme odprodat za 847 Kč. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:32 hod. Ing. P. Ondrášek – počet členů RM je 5. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – některé skříně by si mohl vzít D. Břenek na stadion. 
 
Přijaté usnesení: 541/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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3. Česká pošta, s. p. – dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Město Kuřim uzavřelo dne 26. 9. 2012 s Českou poštou, s. p., smlouvu o nájmu č. 2012/D/0042, 
jejímž předmětem je pronájem části pozemku parc. č. 1986/2 k. ú. Kuřim o výměře 5 m

2
. 

Město Kuřim si pronajalo tento pozemek, který se nachází u pošty v Kuřimi, za účelem umístění pítka. 
Nájemné v roce 2012 bylo dohodnuto na 100 Kč/m

2
 a rok a je každoročně upravováno o míru inflace 

v uplynulém roce. V roce 2016 činí roční nájemné za pozemek 527,36 Kč. S užíváním předmětu 
nájmu souvisí úhrada za služby - dodávky vody a stočné, záloha na tyto služby představuje částku 
1.600 Kč za rok. 
Výše uvedená smlouva byla uzavřena na dobu určitou do 31. 12. 2015. Jelikož pronajímatel nevyzval 
nájemce (město Kuřim), aby předmět nájmu odevzdal, byla nájemní smlouva automaticky znovu 
uzavřena na 1 rok (§ 2230 NOZ). 
Vzhledem k výše uvedenému, zaslal pronajímatel návrh dodatku, jehož předmětem je prodloužení 
smlouvy na dobu neurčitou, narovnání účtování nájemného, kdy bude k nájmu a k paušální platbě 
připočtena DPH a účtování vodného a stočného - nově paušální platba na stejnou částku jako 
doposud. Nový splátkový kalendář na úhradu nájmu pronajímatel zašle v průběhu ledna 2017 (jakmile 
bude známa inflace za rok 2016). 
Nájemné a záloha na služby jsou hrazeny čtvrtletně (první platba do 25. 2. 2017), hradí správce pítka 
OŽP z ORG 9046 000 000. 
OF - požaduje nájem bez DPH, strany se mohou v tomto případě dohodnout, město je sice plátcem, 
ale nemůže si uplatnit odpočet. Požadavek sdělen České poště, zatím je DPH v řešení. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 542/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o nájmu 

č. 2012/D/0042 s Českou poštou, s. p., s.r.o., se sídlem Politických vězňů 909/4, 
225 99 Praha 1, IČ 47114983, jejím předmětem je pronájem části pozemku parc. 
č. 1986/2 k. ú. Kuřim o výměře 5 m

2
 na dobu neurčitou za účelem umístění pítka. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

4. Josef Jindra, Česká – žádost o zajištění skály proti pádu kamenů 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Josef Jindra, bytem Česká ev. č. xx, požádal město Kuřim o zajištění kamenů proti možnému 
pádu na městském pozemku parc. č. 3458 k. ú. Kuřim - vizte př. A, B, C. Jedná se o pozemek 
v lokalitě V lomu, kde se nachází zástavba garáží. 
 
Pan Jindra v roce 1994 odtěžil část skály v lokalitě V lomu na pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim 
a na pozemku o vým. 19 m

2
 postavil prefabrikovanou garáž. Tato garáž navazovala na zástavbu 

dalších garáží. Po dostavbě garáže ji nechal pan Jindra zaměřit a vyhotovit geometrický plán č. 857-
3071/94. Bohužel, pravděpodobně z neznalosti nenechal stavbu zapsat do katastru nemovitostí. 
Na základě výše uvedeného pan Jindra požádal v roce 2013 o odprodej části pozemku parc. č. 3458 
o vým. 19 m

2
 v k. ú. Kuřim geometrickým plánem nově označeného jako parc. č. 4403 v k. ú. Kuřim. 

Město Kuřim pozemek pod garáží panu Jindrovi prodalo. Pan Jindra se v kupní smlouvě vzdal práva 
na náhradu škody na parc. č. 4403 v k. ú. Kuřim, která by byla zapříčiněna pádem či sesuvem kamenů 
z pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim - § 2897 občanského zákoníku. Vzdání se práva na náhradu 
škody je zapsáno v katastru nemovitostí. 
 
Pan Jindra si je této skutečnosti vědom, přesto žádá, aby město vybudovalo stejné nebo podobné 
zábrany, které v této lokalitě již vybudovalo. 
Pan Jindra je ochoten vlastní prací pomoci, případně zábrany vybudovat za materiální podpory města. 
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V případě zamítnutí žádosti, žádá o souhlas s provedením zábran na městském pozemku. 
OMP doporučuje povolit panu Jindrovi vstup na pozemek za účelem vybudování zábran proti 
padajícím kamenům po předložení návrhu řešení umístění zábran. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - situace 

 
Diskuse: 
D. Holman – nesouhlasíme, aby bylo provedeno na náklady města Kuřimi. 
D. Sukalovský – souhlasíme se vstupem na pozemek a případnou instalací. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje instalaci dřevěných zábran na pozemku parc. č. 3458 v k. ú. Kuřim 

za účelem zajištění skály proti padajícím kamenům na pozemek parc. č. 4403 
v k. ú. Kuřim na náklady města Kuřim. 

Hlasováno 
Proti: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podhoří, DPNNk, Karpinský, p. č. 993/1“ 
(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, Podhoří, DPNNk, Karpinský, p. č. 993/1“. 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 813  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 Podhoří. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 813 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. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 543/2016 - 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. 813 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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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6. Souhlas se zastavováním exekucí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Rada města Kuřimi přijala dne 19. 12. 2012 následující usnesení: 
 
752/2012 
RM pověřuje vedoucího odboru majetkoprávního udělováním souhlasů k zastavování exekucí do 
výše finančního plnění max. 3.000 Kč na základě řádně zdůvodněného návrhu soudního exekutora. 
 
Exekuce města jsou vedeny na základě rámcových smluv s exekutorskými úřady. 
 
Důvody, pro které exekutor žádá o souhlas, jsou následující: 
a) veškeré součinnosti negativní; 
b) majetek povinného nebyl dohledán; 
c) místo pobytu povinného nebylo zjištěno; 
d) exekuce vedena již 7 let; 
e) proti povinnému vedeno několik dalších exekučních řízení; 
f) není předpoklad pro vymožení pohledávky. 
 
V této souvislosti navrhuje OMP radě města, aby pověřila vedoucí odboru majetkoprávního 
rozhodováním o zastavení exekucí v případech, kdy je neekonomické exekuci dále vést a jistina dluhu 
nepřesahuje částku 20.000 Kč. Doposud schválený limit 3.000 Kč je nedostatečný. V praxi je vydávání 
souhlasů se zastavováním exekucí doposud realizováno tak, že vedoucí OMP vydává souhlas se 
zastavením exekuce po konzultaci s vedoucím odboru finančního. 
 
Diskuse: 
D. Holman – částka se mu zdá vysoká. Nepamatuje si, že bychom řešili rozmezí mezi 3.000 až 
20.000 Kč. 
D. Sukalovský – co bylo nad 3.000 Kč, tak sám nechtěl rušit. Pokud nemá oprávnění od RM, potom 
rozhodnutí náleží starostovi. 
J. Vlček – nedá se pohledávka prodat? 
D. Sukalovský – je to minimální počet případů. Usnesení by schválil. Částka, kterou jsme 
z pohledávky získali, byla tak nízká, že se to nevyplatilo. 
 
Přijaté usnesení: 544/2016 - RM ruší usnesení č. 752/2012 ze dne 19. 12. 2012 ve věci pověření 

vedoucího odboru majetkoprávního udělováním souhlasů k zastavování exekucí. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

6/1. Souhlas se zastavováním exekucí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Přijaté usnesení: 545/2016 - RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního udělováním souhlasů 

se zastavováním exekucí, u kterých jistina dluhu nepřesahuje částku 20.000 Kč, 
a to na základě řádně zdůvodněného návrhu soudního exekutora. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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7. Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností CITY-TOOLS s.r.o. 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Předkládáme ke schválení dodatek č. 2 ke smlouvě ze dne 3. 11. 1995 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 
25. 5. 1999, se společností  CITY-TOOLS s.r.o., se sídlem Preslova 94, 602 00 Brno, který spočívá 
v dodání 1 ks čekárny MHD typu AIO, umístěné na ul. Tyršova, pozemek parc. č. 432/26 v k. ú. Kuřim. 
A dále v přemístění 1 ks čekárny na ul. Tyršova /U Potoka na žádost města z pozemku parc. č. 432/26 
v k. ú. Kuřim. 
Smlouva se uzavírá na dobu určitou a její platnost se prodlužuje do 31. 12. 2031. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 546/2016 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě ze dne 3. 11. 1995 ve 

znění Dodatku č. 1 ze dne 25. 5. 1999 se společností CITY-TOOLS s.r.o., se 
sídlem Preslova 94, 602 00 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

8. Haléřové vyrovnání 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Město Kuřim při vystavování faktur nezaokrouhluje fakturované částky na celé koruny a někteří 
odběratelé jsou zvyklí nehradit haléřové částky z faktur, čímž účtárna eviduje pohledávky za 
jednotlivými odběrateli v řádu haléřů. Tyto pohledávky není samozřejmě ekonomické vymáhat. Proto 
je RM navrhováno, aby účtárně schválila postup, kdy budou tyto pohledávky automaticky 
odepisovány. V příloze se nachází seznam těchto pohledávek od roku 2011 - cca 40 v úhrnné 
hodnotě 16 Kč. Každá jednotlivá pohledávka je do 1 Kč. 
 
Přílohy: A - haléřové vyrovnání 
 
Diskuse: 
D. Holman – navrhuje rozdělit usnesení na odpis současných pohledávek a pohledávek budoucích. 
 
Přijaté usnesení: 547/2016 - RM schvaluje automatický odpis pohledávek, vzniklých matematickým 

zaokrouhlováním na celé koruny při úhradách odběratelů městu Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
Přijaté usnesení: 548/2016 - RM schvaluje odpis současných pohledávek, vzniklých matematickým 

zaokrouhlováním na celé koruny při úhradách odběratelů městu Kuřim, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Vyřazení majetku Centru sociálních služeb Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku dle přílohy. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
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Přijaté usnesení: 549/2016 - RM schvaluje vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim dle 

přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

10. Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim aktualizovalo odpisový plán dlouhodobého 
majetku na rok 2017. 
 
Přílohy: A - odpisový plán 1 2017 
 
Přijaté usnesení: 550/2016 - RM schvaluje odpisový plán Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 

1275, Kuřim na rok 2017. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

11. Ceník pronájmu platný od 1. 1. 2017 v Centru sociálních služeb 
Kuřim na Jungmannově 950, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Dne 26. 11. 2008 usnesením RM č. 551/2008 byl schválen ceník pronájmů platný od 1. 1. 2009. 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim žádá o změnu ceníku pronájmu 
v místnosti Centra sociálních služeb Kuřim na Jungmannově 950, Kuřim a předkládá RM návrh ceníku 
nového. 
 
Přílohy: A - ceník pronájmu 2017 
 
Diskuse: 
D. Holman – všichni by měli mít stejnou výši nájmu. 
P. Ondrášek – ceník se vztahuje na pronájem prostor v místnosti, kterou má Centrum sociálních 
služeb Kuřim ve výpůjčce od města Kuřim a která slouží ke stravování klientů. Ceny jsou za 
jednorázový pronájem a jsou uvedeny jednotkové ceny pronájmu na hodinu. Ceník navrhuji doplnit 
obligátní větou: „Ceny jsou uvedeny vč. DPH.“ Navrhuje, aby byl ceník formulován takto: 

 SCHŮZE NEKOMERČNÍCH A NEPOLITICKÝCH SUBJEKTŮ SE SÍDLEM V KUŘIMI (spolky, 
zájmová sdružení, společenství vlastníků) 150 Kč/hod. 

 POLITICKÉ STRANY A HNUTÍ, PŘEDVOLEBNÍ AKCE A OSTATNÍ NEKOMERČNÍ AKCE – 
300 Kč/hod. 

 PRODEJNÍ AKCE A JINÉ KOMERČNÍ VYUŽITÍ nejsou pronájmy poskytovány vzhledem k provozu 
organice. 

D. Holman – u všech pronajímaných prostorů ve městě bychom měli výši nájmu sjednotit. 
P. Ondrášek – chce, aby se ceník zjednodušil. 
D. Holman – žádá, aby měli všichni stejnou výši nájmu. Navrhuje pro všechny 150 Kč/hod. Podává 
protinávrh – nájemné pro všechny stejné – 150 Kč/hod. – využití dle zápisu. 
 
Přijaté usnesení: 551/2016 - RM schvaluje Ceník pronájmu v místnosti Centra sociálních služeb 

Kuřim na Jungmannově 950, Kuřim dle přílohy od 1. 1. 2017 dle zápisu se změnou 
- jednotná cena 150 Kč/ hod. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Zdrželi se: 2 (J. Vlček, P. Ondrášek). 
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Návrh usnesení: RM schvaluje Ceník pronájmu v místnosti Centra sociálních služeb Kuřim na 

Jungmannově 950, Kuřim dle přílohy od 1. 1. 2017 dle zápisu. 
O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

12. Sportovní areál - parkoviště 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Při projektování sportovního areálu a navazujícího parkoviště byl zástupcem společnosti KSK Precise 
Motion, a.s. Mgr. Ing. Tomášem Veselým, Ph.D. vznesen požadavek na spoluúčast Města při realizaci 
projektu parkoviště. 
Navrhuje, aby město pořídilo na vlastní náklady projektovou dokumentaci a vyřídilo územní rozhodnutí 
a stavební povolení. KSK Precise Motion, a.s. stavbu postaví a Městu umožní její užívání v čase mimo 
pracovní dobu KSK Precise Motion, a.s., což bude ošetřeno samostatnou smlouvou. 
Náklady na projekt pro územní rozhodnutí 12.100 Kč vč. DPH, projekt pro stavební povolení 
24.200 Kč vč. DPH. 
 
Diskuse: 
D. Holman – ve své podstatě parkování nepotřebujeme, ale někdy by se nám mohlo hodit. To co nám 
slíbili, že jim nebude vadit, tak už neplatí. Mají nový požadavek – dovolí nám to, co už mělo být 
naplněno předchozí dohodou. Vynakládáme prostředky v jejich prospěch. Je to jejich pozemek a jejich 
parkoviště. Musíme zdůvodnit, jaký je přínos pro nás, abychom byli dobrými hospodáři. 
D. Sukalovský – původně nebyla za pozemky cena 100 Kč, ale bylo to cena běžná, za kterou se tady 
kupují pozemky. tzn. daleko vyšší. Jsou to parkovací místa navíc, za 36.300 Kč získáme možnost 
využívat cca 30 parkovacích míst, ale navrhuje rozšířit usnesení o podmínku předchozího uzavření 
smlouvy s KSK Precise Motion, s.r.o. o využití parkovacích míst ve prospěch sportovního areálu 
Kuřim. 
D. Holman – nepodílí se na stavbě. 
J. Vlček – ale díky jejich cestě se do areálu lépe dostaneme. 
 
Přijaté usnesení: 552/2016 - RM schvaluje zpracování dokumentace DÚR a DSP a vyřízení 

jednotlivých povolení na parkoviště KSK Precise Motion, s.r.o. a souhlasí se 
zahrnutím nákladů do investic sportovního areálu za podmínky předchozího 
uzavření smlouvy s KSK Precise Motion, s.r.o. o využití parkovacích míst ve 
prospěch sportovního areálu Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

13. Zřízení VB k části pozemku p. č. 2976/1 k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Zastupitelstvo města Kuřimi schválilo na svých zasedáních prodej částí pozemku p. č. 2972 k. ú. 
Kuřim o celkové výměře cca 5020 m

2
 společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 

00 Brno, IČ 01635204, za cenu 510 Kč/m
2
 bez DPH. Do doby uzavření realizační smlouvy bude 

uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní.  
Vzhledem ke skutečnosti, že vyvstala potřeba doplnit do textu budoucí kupní smlouvy i ustanovení ve 
věci zřízení služebnosti k části pozemku p. č. 2976/1 k. ú. Kuřim za účelem zajištění možnosti jízdy 
přes služební pozemek a dále k vybudování, parkoviště a zálivu pro autobusy, předkládá OMP ke 
schválení zřízení věcného břemene k části pozemku p. č. 2976/1 k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
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Diskuse: 
J. Vlček – bude potřeba udělat opěrná zeď? 
D. Sukalovský – nebude potřeba. Bude zde vysvahovaný terén. 
D. Holman – vypadá to, že termín bude dodržen. 
 
Přijaté usnesení: 553/2016 - RM schvaluje zřízení věcného břemene v rozsahu dle přílohy ve 

prospěch společnosti Sportovní díly, o.p.s., Palackého třída 916/158, 612 00 Brno, 
IČ 01635204, jako oprávněného z věcného břemene k části pozemku p. č. 2976/1 
k. ú. Kuřim spočívajícího v právu služebnosti cesty a umístění stavby parkoviště 
a zálivu pro autobusy. Do doby uzavření Smlouvy o zřízení věcného břemene bude 
uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno za jednorázovou úplatu ve výši 1.000 Kč bez DPH, na dobu 
neurčitou. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

14. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – dodatek 
k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim v roce 2004 uzavřelo s Českými dráhami, a.s., IČ 70994226, nájemní smlouvu za účelem 
umístění vývěsní skříňky na budovu železniční stanice Kuřim na ul. Farského č. p. 226 za nájemné ve 
výši 200 Kč/rok (s roční valorizací) - vizte př. A. 
 
Pro pořádek uvádíme, že původní VS č. 2398901504 byl změněn na VS 2937931504. Nájemné v roce 
2016 vlivem valorizace činí částku ve výši 219,10 Kč/rok.  
 
Dne 24. 6. 2016 uzavřela společnost České dráhy, a.s. jako prodávající a Správa železniční dopravní 
cesty, státní organizace (Česká republika) jako kupující smlouvu o koupi části závodu, na základě 
které došlo k převodu části závodu do vlastnictví České republiky. Na základě výše uvedeného byl 
městu Kuřim zaslán dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2937931504, kterým se mění pronajímatel - 
vizte př. B. 
 
Přílohy: A - smlouva 

B - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 554/2016 - RM schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě č. 2937931504, kterým 

se mění pronajímatel. Novým pronajímatelem je Správa železniční dopravní cesty, 
státní organizace, IČ 70994234, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

15. Ing. Nela Hájková a Ing. Michal Hájek – schválení nájemní 
smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je většinový spoluvlastník družstevního bytu č. 15, v domě č. p. 853, na ul. Školní 
v Kuřimi. Podle pravidel stanovených pro poskytování dotací na výstavbu nájemních bytů a v souladu 
s uzavřenými smlouvami o sdružení, o výstavbě a o převodu nemovitostí město Kuřim jako 51 % 
vlastník stavby rozhoduje o budoucím pronájmu družstevních bytů členům družstva. 
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Přijaté usnesení: 555/2016 - RM bere na vědomí uzavření „Smlouvy o převodu družstevního podílu 

v bytovém družstvu“ spojeného s členstvím v bytovém družstvu mezi paní Renatou 
Kučerovou, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a paní Ing. Nelou Hájkovou 
a panem Ing. Michalem Hájkem, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno - 
Královo Pole, a schvaluje budoucí pronájem bytové jednotky č. 853/15 členům 
Bytového družstva Školní, družstvo, se sídlem Školní 851/8, 664 34 Kuřim, 
IČ 26283778 - Ing. Nele Hájkové a Ing. Michalu Hájkovi, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxx, 612 00 Brno - Královo Pole. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

16. Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 7. 11. 2016 nabídku obecního bytu č. 850/2 umístěného 
v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. Školní, který je součástí pozemku 
parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim, na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 23. 11. 2016. O výměnu bytu požádali dva zájemci 
- paní Ivana Růžičková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim a pan Robert Petik, bytem xxxxxxxxxxxxx, 
Kuřim. Dne 14. 12. 2016 proběhlo výběrové řízení na obsazení této bytové jednotky. K dohodě 
zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní Ivana 
Růžičková s nabídnutou částkou ve výši 22.000 Kč, která byla na pokladně MěÚ Kuřim zaplacena dne 
19. 12. 2016. Paní Růžičková se chce přestěhovat k 10. 1. 2017. S paní Růžičkovou je nájemní 
smlouva uzavřena na dobu neurčitou. OMP uzavře s nájemcem i v novém bytě smlouvu na dobu 
neurčitou. Stávající smlouvu je nutné ukončit dohodou. 
 
Vzhledem k tomu, že byt prošel částečnou rekonstrukcí (rekonstrukce koupelny, nová kuchyňská 
linka, linoleum) navrhuje OMP mírně zvýšit nájemné za 1 m

2
. Navrhovaná výše nájemného činí 

65 Kč/m
2
 (oproti stávajícímu 56 Kč/m

2
). Nájemné za celý byt č. 850/2 se zvýší měsíčně o cca 560 Kč. 

Toto zvýšení bylo s potenciálním nájemcem bytu osobně projednáno a vyslovil s ním souhlas. 
 
Přijaté usnesení: 556/2016 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Ivanou 

Růžičkovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 901/10 (1+1) umístěného v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 
v ul. Na Královách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, a to dohodou ke dni 9. 1. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

16/1. Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 557/2016 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Ivanou Růžičkovou, 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 850/2 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 848, 849, 850 v ul. 
Školní, který je součástí pozemku parc. č. 1931, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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17. E.ON Česká republika, s.r.o. - darovací smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, 
IČ 25733591 se rozhodl obdarovat město Kuřim. Předmětem daru jsou 2 ks bezpečné branky 
v celkové hodnotě 46.996 Kč vč. DPH, a to za účelem dovybavení sportoviště ve správě města. OMP 
předkládá RM k odsouhlasení darovací smlouvu. 
 
Přílohy: A - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 558/2016 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy, jejímž předmětem je 

darování 2 ks bezpečných branek ve výši 46.996 Kč vč. DPH, které městu 
poskytne společnost E.ON Česká republika, s.r.o., se sídlem České Budějovice, 
F. A. Gerstnera 2151/6, PSČ 370 49, IČ 25733591, za účelem dovybavení 
sportoviště ve správě města. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

18. Zápis komise stavební ze dne 12. 12. 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 21. 12. 2016 proběhlo jednání komise stavební. Na programu bylo projednání žádostí fyzických 
a právnických osob: 
 

1. Oplocení pozemků parc. č. 2904/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 
160, 161 vše v k. ú. Kuřim 

2. Novostavba RD v ul. Podhoří, na pozemku parc. č. 1027 v k. ú. Kuřim 
3. Výstavba polyfunkčního domu na ul. Legionářská, parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim 
4. Zvýšení světlé výšky Sportovní haly 
5. Bourací práce a novostavba RD na ul. Hybešova č. p. 357/3 v Kuřimi 
6. Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit - 3. etapa zkapacitnění 

jídelny, odborné učebny a přístupová komunikace včetně parkovacích míst, bezbariérovost 
škol 

7. Různé 
 
Přílohy: A - zápis komise stavební 12. 12. 2016 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
P. Ondrášek – nebylo tam odůvodnění. 
D. Sukalovský – chce požádat o stanovisko zpracovatele územního plánu. Potom znovu předložit do 
RM ke schválení. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:34 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
S. Bartoš – myslí si, že tomu nelze zabránit. Jdou postupnými kroky. 
D. Holman – rozumí tomu, že pokud tam chtějí mít zahrádku, tak si ji chtějí oplotit. 
D. Sukalovský – žádost není řádně zdůvodněna. 
P. Ondrášek – je to plocha rekreace v krajině. V tomto území vedeme územní studii, která bude 
výsledkem změny č. 1, ta bude určovat vstup pro toto území. 
D. Sukalovský – je to jejich pozemek, ale na stanovisku zpracovatele územního plánu trvá. 
PRO: 5. 
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Bod č. 2 
D. Sukalovský – v bodě 2 žádáme prověřit dopravní napojení. 
P. Ondrášek – nepokazí se průchod? 
S. Bartoš – spodní část kopce zpevnil předchozí stavebník. Tuto vrchní část by taky měli zpevnit. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje vyjádření komise ze dne 12. 12. 2016: 
D. Sukalovský – komise se seznámila s projektovou dokumentací a požádala o doplnění. 
D. Holman – měli doplnit projektovou dokumentaci. 
S. Bartoš – tu donesli dnes dopoledne. 
D. Holman – musíme jasně říct, co tedy mají doplnit. 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
 
Bod č. 6 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
D. Sukalovský – bylo by dobré vše doplnit a pozvat někoho do RM. 
 
Přijaté usnesení: 559/2016 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 12. 12. 

2016 v bodech 1, 4 a 6, schvaluje body 3 a 5. V bodě 2 RM žádá prověřit 
dopravní napojení nemovitosti.  

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 

19. Rozpočtové opatření č. 14 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V příloze jsou předkládány návrhy na provedení rozpočtových opatření, dle zmocnění ZM. 
 
Přílohy: A – rozpočtové opatření č. 14 
 
Přijaté usnesení: 560/2016 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 14 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2016, dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
 

20. Polyfunkční dům na ul. Legionářská, parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 12. 12. 2016 byla projednaná v komisi stavební žádost pana Jiřího Blažka, xxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim o vyjádření k záměru stavby polyfunkčního domu na ul. Legionářská na pozemku parc. č. 1310 
v k. ú. Kuřim. Komise stavební žádala, aby byla dokumentace doplněna v souladu vyhláškou 
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499/2006 Sb., aby byla čitelná a srozumitelná a žádala o představení tohoto záměru na příštím 
jednání komise. 
Dne 21. 12. 2016 pan Blažek dodal doplněnou projektovou dokumentaci. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – navrhuje, aby byla doplněná projektová dokumentace projednána v komisi stavební. 
P. Ondrášek – také souhlasí s projednáním v komisi stavební. 
D. Holman – přesto navrhuje o tomto bodu hlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje záměr stavby Polyfunkčního domu na ul. Legionářská na pozemku 

parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim dle projektové dokumentace. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, J. Vlček) Zdrželi se: 3 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

21. Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim ke 
dni 1. 1. 2017 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Tajemník MěÚ navrhuje RM změnu organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim u odboru 
investičního, dále zrušení odboru životního prostředí a nově vytvoření odboru stavebního a životního 
prostředí o dvou odděleních vizte přílohy. 
 
Odůvodnění: 
 

a) U OI jde o optimalizaci struktury vzhledem k nárůstu investičního objemu i počtu investičních 
akcí v nejbližších letech a již schválenému rozšíření o dvě pracovní místa investičních 
referentů. 

b) V druhém případě optimalizujeme obslužnost našich občanů - téměř vše mohou vyřešit na 
jednom odboru. Jde o dobrou zkušenost z benchmarkingové iniciativy - většina ORP z naší 
skupiny již tuto organizační strukturu úspěšně využívá. 

c) Vzhledem k organizačním změnám se zruší funkční místo vedoucího odboru životního 
prostředí. 

 
Přílohy: A - organizační schéma 
 
Diskuse: 
D. Holman – název odboru investičního by měl být doplněn o sekci odboru životního prostředí. 
K. Torn – životní prostředí bude pod odborem stavebním. Název odboru investičního může být 
doplněn, tento název může být odvozen z názvů odboru z jiných měst. 
 
Přijaté usnesení: 561/2016 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. (2) písm. n) zákona číslo 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění, změny organizační 
struktury Organizačního řádu Městského úřadu Kuřim dnem 1. 1. 2017 dle příloh 
a zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
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21/1. Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim 
k 1. 1. 2017 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
Přijaté usnesení: 562/2016 - RM odvolává na návrh tajemníka úřadu z funkce vedoucí odboru 

životního prostředí paní Ing. Jitku Sikorovou, v souladu s § 102 odst. (2) písm. g) 
zákona číslo 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v platném znění. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček, P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 16:46 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 21. 12. 2016 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 14. 12. 2016 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku města 
 2A - vyřazovací protokoly 
3 Česká pošta, s. p. – dodatek ke smlouvě o nájmu pozemku 
 3A - dodatek č. 1 
4 Josef Jindra, Česká – žádost o zajištění skály proti pádu kamenů 
 4A - žádost 
 4B - situace 
 4C - situace 
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5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podhoří, DPNNk, 
Karpinský, p. č. 993/1“ 

 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Souhlas se zastavováním exekucí 
6/1 Souhlas se zastavováním exekucí 
7 Dodatek č. 2 ke smlouvě se společností CITY-TOOLS s.r.o. 
 7A - dodatek č. 2 
8 Haléřové vyrovnání 
 8A - haléřové vyrovnání 
9 Vyřazení majetku Centru sociálních služeb Kuřim 
 9A - vyřazovací protokol 
10 Odpisový plán dlouhodobého majetku CSS Kuřim na rok 2017 
 10A - odpisový plán 1 2017 
11 Ceník pronájmu platný od 1. 1. 2017 v Centru sociálních služeb Kuřim na Jungmannově 

950, Kuřim 
 11A - ceník pronájmu 2017 
12 Sportovní areál - parkoviště 
13 Zřízení VB k části pozemku p. č. 2976/1 k. ú. Kuřim 
 13A - situace 
 13B - smlouva 
14 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – dodatek k nájemní smlouvě 
 14A - nájemní smlouva 
 14B - dodatek č. 1 
15 Ing. Nela Hájková a Ing. Michal Hájek – schválení nájemní smlouvy 
16 Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 
16/1 Výměna bytu č. 850/2, ul. Školní 
17 E.ON Česká republika, s.r.o. - darovací smlouva 
 17A - darovací smlouva 
18 Zápis komise stavební ze dne 12. 12. 2016 
 18A - zápis komise stavební 
19 Rozpočtové opatření č. 14 
 19A - rozpočtové opatření č. 14 
20 Polyfunkční dům na ul. Legionářská, parc. č. 1310 v k. ú. Kuřim 
21 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 1. 2017 
 21A - organizační schéma 
21/1 Změna organizační struktury Organizačního řádu MěÚ Kuřim k 1. 1. 2017 


