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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2017 konané dne 22. 2. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

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

města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:05 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 2. 2017 

2 Anna Červená – smlouva o ubytování 

3 Radek Peterka – smlouva o ubytování 

4 Jan Krich – nájemní smlouva  

5 Jana Mašková, Kuřim - splátkový kalendář 

6 Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu č. 901/10, ul. Na Královkách 

6/1 Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu č. 901/10, ul. Na Královkách 

7 Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 

7/1 Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 

8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zahradní, rozš. 
NNk, Voda, pč. 499“ 

9 Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 2 

10 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 

11 Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova uličního prostoru - výběrové řízení 

12 Kuřim, varovný a výstražný systém - modernizace a rozšíření 

13 Návrh dodatku č. 19 k mandátní smlouvě 

14 Cyklostezka Kuřim 

15 Zápis komise stavební ze dne 13. 2. 2017 

16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
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17 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2016 

17/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za rok 
2016 

18 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2016 

19 Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2016 

20 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2016 

21 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  

21/1 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  

22 Změna organizační struktury Městského úřadu Kuřim – schválení pozice vedoucího 
oddělení přestupků 

23 Vnitřní směrnice č. S2/2017/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim  

24 Závěry komise pro životní prostředí 

25 Žádost o členství ve stavební komisi 

26 „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2017“ 

27 Jindřiška Soukopová, Kuřim – pronájem pozemku pod prodejním stánkem na ul. 
Legionářská 

28 Studie "Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi" 

29 Doplnění odůvodnění žádosti o oplocení pozemků za rybníkem Srpek 

30 Rámcová kupní smlouva o koupi rafinérských výrobků se společností AB-OIL, s.r.o. 

31 Výběrové řízení "Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim" - vyhodnocení 

32 Rozpočtové opatření č. 2 

33 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 

33/1 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 

34 Manželé Luděk a Lenka Drnovští – souhlas s rekonstrukcí koupelny 

35 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 2. 2017 
(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: 67/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 2. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřela dne 16. 11. 2016 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 476/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0068, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 28. 2. 2017. Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další 
prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 5. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 68/2017 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 5. 2017. 

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

3. Radek Peterka – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 10. 1. 2017 
s městem Kuřim na základě usnesení RM č. 477/2016 ze dne 16. 11. 2016 smlouvu o ubytování 
č. 2016/O/0069, jejímž předmětem je ubytování v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 
1182 v Kuřimi do 28. 2. 2017. Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další 
prodloužení smlouvy. 
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 5. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 69/2017 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0069 

s Radkem Peterkou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci 
užívání místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 
v Kuřimi do 31. 5. 2017. 

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

4. Jan Krich – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, uzavřel dne 16. 11. 2016 s městem 
Kuřim na základě usnesení RM č. 478/2016 ze dne 16. 11. 2016 nájemní smlouvu č. 2016/O/0070, 
jejímž předmětem je pronájem lůžka v chatě ev. č. 216 v obci a k. ú. Malhostovice do 28. 2. 2017. 
Jelikož jmenovaný nemá nadále kde bydlet, žádá RM o prodloužení nájemní smlouvy.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 5. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 70/2017 - RM schvaluje prodloužení nájemní smlouvy č. 2016/O/0070 s Janem 

Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim ve věci pronájmu lůžka 
v objektu chaty ev. č. 216 na pozemku parc. č. 775/3 v k. ú. Malhostovice do 31. 5. 
2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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5. Jana Mašková, Kuřim - splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Jana Mašková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim je nájemcem obecního bytu č. 1260/32 
umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva s paní Maškovou je uzavřena na 
dobu neurčitou od roku 1992 (Rozhodnutím o přidělení bytu). 
Paní Mašková dne 14. 2. 2017 požádala o uzavření splátkového kalendáře, jehož prostřednictvím 
bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby za část měsíce září 2015, dále za říjen 2015 
a listopad 2016. Ke dni 31. 12. 2016 činí dluh částku xxxxxx Kč. Nájemné za měsíc leden a únor 2017 
uhradila paní Mašková řádně v termínu. Paní Mašková navrhuje měsíční splátku ve výši xxxxx Kč. 
Úrok a poplatek z prodlení budou řešeny samostatně po zaplacení jistiny. 
 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přílohy: A - splátkový kalendář 
 
Přijaté usnesení: 71/2017 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Janou Maškovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh 
(jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 1260/32 v ul. Nádražní, 
umístěný v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260, který je součástí 
pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši xxxxxxx Kč. Výše splátek 
bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

6. Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu č. 901/10, 
ul. Na Královkách 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 17. 1. 2017 nabídku obecního bytu č. 901/10, 1+1, umístěného 
v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na Královkách, který je součástí pozemku 
parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 6. 2. 2017. O výměnu bytu požádala pouze slečna 
Helena Bikárová, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 
Slečna Bikárová bydlí v ul. Wolkerova v bytě č. 43 od 1. 1. 2013. Tento byt byl v roce 2012 přidělen na 
základě výběrového řízení dle umístění v „Pořadníku žadatelů č. 31 o pronájem obecního bytu“ paní 
Heleně Bikárové (matka). Slečna Bikárová se do bytu nastěhovala společně s matkou. Nájemní 
smlouva byla uzavřena na dobu určitou jednoho roku. Od samého počátku nájemního vztahu měla 
paní Bikárová st. problémy s řádným placením nájemného a záloh na služby. OMP v roce 2013 
uvažoval o schválení výpovědi z nájmu bytu paní Bikárové. Výpovědní doba by však skončila ve 
stejném termínu, jako samotná nájemní smlouva (31. 12. 2013). 
I přes opakované porušování nájemní smlouvy (pozdní platby nájemného a záloh na služby) byla 
i nadále s paní Bikárovou st. nájemní smlouva uzavírána, doba nájmu však byla zkrácena na dobu tří 
měsíců. 
Během roku 2015 se situace zhoršila natolik, že s paní Bikárovou již nebyla nájemní smlouva 
prodloužena a paní Bikárová užívala cca 2 měsíce byt bez právního důvodu. Nájemní vztah s paní 
Bikárovou byl obnoven až na základě usnesení RM č. 316/2015 ze dne 10. 6. 2015, kdy RM 
souhlasila (i přes neustále dlužné nájemné) s přidělením bytu č. 947/43 paní Bikárové ve smyslu čl. 10 
odst. 2 Pravidel města Kuřimi č. 1/2012 „o volných bytech v majetku města a bytových náhradách“. 



 
 

 

5 

Dlužná částka byla následně doplacena. V roce 2015 se také začaly množit stížnosti obyvatel domu 
na chování nájemce, resp. členů domácnosti a zejména návštěv. 
Koncem roku 2015 začala paní Bikárová opět hradit nájemné vč. záloh na služby později (nájemné za 
měsíc září ve druhé polovině října, říjen ve druhé polovině listopadu atd.). Tato situace trvala i celý rok 
2016. 
Ve druhé polovině roku 2016 se zdravotní stav paní Bikárové zhoršil natolik, že žádosti o prodloužení 
nájemní smlouvy i samotnou nájemní smlouvu podepisovala na základě plné moci její dcera. 
Vzhledem k tomu, že paní Bikárová i slečna Bikárová trvale bydlely v obecním bytě, dohodl se s nimi 
OMP, že budou postupně svůj dluh splácet přímo městu - každá z nich xxx Kč měsíčně. Ani tato ústní 
dohoda nebyla dodržována, pouze v měsíci září zaplatila paní Bikárová xxxx Kč. V první polovině 
ledna 2017 zemřela paní Helena Bikárová. Jelikož slečna Bikárová žila s matkou ve společné 
domácnosti, přešel na ni nájem ze zákona - ve smyslu § 2279 zákona č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník. 
Slečna Bikárová doložila dne 13. 2. 2017 potvrzení o bezdlužnosti, čímž splnila podmínku dle Pravidel 
města Kuřimi č. P1/2016/ZM (dlužná částka za komunální odpad za roky 2002 - 2009 ve výši xxxxx Kč 
však byla teprve tento den uhrazena na pokladně města). 
V současné době hradí slečna Bikárová v bytě 1+kk na ul. Wolkerova nájemné vč. záloh na služby ve 
výši 3.864 Kč + záloha na elektrickou energii na základě smlouvy s dodavatelem. Byt č. 901/10, 1+1, 
který město nabídlo na výměnu, je o cca 28 m

2
 větší. Navíc zde OMP navrhuje vyšší nájemné ve výši 

65 Kč/m
2
/měs. Měsíční nájemné vč. záloh na služby by v tomto bytě činilo cca 4.500 Kč + záloha na 

elektrickou energii a záloha na dodávku zemního plynu (je zde samostatné etážové topení s plynovým 
kotlem). Náklady v tomto bytě tedy budou činit 6.500 Kč - 7.000 Kč, což je o min. 2.500 Kč více než 
v bytě na ul. Wolkerové. Slečna Bikárová i její partner jsou dlouhodobě nezaměstnaní a žijí ze 
sociálních dávek. 
Zejména z důvodu špatné platební morálky v minulosti nedoporučuje OMP schválit slečně Bikárové 
výměnu bytu a uzavřít novou nájemní smlouvu k bytu č. 901/10 v ul. Na Královkách v Kuřimi. 
Nájemní smlouva k bytu č. 947/43 je uzavřena do 28. 2. 2017. V případě, že dojde ke schválení 
výměny bytu, nebude nutné ukončovat stávající nájemní smlouvu dohodou. Nová nájemní smlouva by 
mohla být uzavřena od 1. 3. 2017. 
Současně OMP navrhuje přijmout usnesení, kterým bude vzat na vědomí přechod nájmu po zemřelé 
Heleně Bikárové. 
 
Přijaté usnesení: 72/2017 - RM bere na vědomí přechod nájmu k bytu č. 947/43, 1+kk, umístěného 

ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947, ul. Wolkerova, který je 
součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch slečny 
Heleny Bikárové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. 

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

6/1. Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu 
č. 901/10, ul. Na Královkách 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy se slečnou Helenou Bikárovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 901/10 
umístěného v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900, 901 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
dobu určitou do 31. 5. 2017 za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

Hlasováno 
Proti: 2 (D. Sukalovský, D. Holman)  Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
Nebylo schváleno. 
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7. Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní zveřejnil dne 30. 1. 2017 nabídku obecního bytu č. 947/28, 1+kk, umístěného ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí pozemku parc. 
č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim na základě Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku 
města č. P1/2016/ZM, stávajícím nájemcům obecních bytů k výměně. 
Prohlídka předmětné bytové jednotky proběhla dne 13. 2. 2017. O výměnu bytu požádala pouze paní 
Jana Mašková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, která je nájemcem obecního bytu č. 1260/32, 
o velikosti 1+1. Vzhledem k tomu, že má paní Mašková k bytu č. 1260/32 dluh na nájemném 
a zálohách na služby ve výši xxxxxxxxx Kč, přestěhováním do menšího bytu by byla schopna 
z ušetřených finančních prostředku svůj dluh prostřednictvím splátkového kalendáře uhradit (vizte 
následující příspěvek). Paní Mašková je klientkou OSVP, proto OMP požádal OSVP o stanovisko 
k výměně bytů. OSVP uvádí, cit.: 
„xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxx. 
 
Paní Mašková by se mohla přestěhovat již k 1. 3. 2017. S paní Maškovou 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. 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – paní Mašková svou žádost stáhla. O usnesení se tedy nebude hlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Janou Maškovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 1260/32 
umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní, 
který je součástí pozemku parc. č. 382/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 
28. 2. 2017. 

 
 
 

7/1. Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – paní Mašková svou žádost stáhla. O usnesení se tedy nebude hlasovat. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Maškovou, trvale bytem 

xxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu č. 947/28 umístěného ve 
II. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, který je součástí 
pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné 
ve výši 56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 
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8. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Zahradní, rozš. NNk, Voda, p. č. 499“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELprojekty, 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, Zahradní, rozš. NNk, Voda, p. č. 499“. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Zahradní. 
Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 304/1, 
375 a 515 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k městským pozemkům 
zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 304/1, 375 a 515 vše v k. ú. Kuřim v celkové 
délce cca 94 m, 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 

 
 
Na jednání se dostavil v 14:12 hod. Bc. Jan Vlček – počet přítomných radních 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 73/2017 - 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. 304/1, 375 a 515 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: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

9. Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, 
návrh Dodatku č. 2 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název akce: „Kuřim, ul. Legionářská - rekonstrukce kanalizace a vodovodu“ 
Evidenční číslo zakázky: IV-OI-2016-005 
 

Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení Dodatku č. 2 akce „Kuřim, ul. Legionářská - 
rekonstrukce kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby. 
 
Z důvodu upřesnění stavu projektové přípravy, především projednávání technického řešení stavby, 
bylo na jednání uskutečněném dne 9. 2. 2017 dohodnuto následující: 
 
Vzhledem k tomu, že vyjednávání města se Správou a údržbou Jihomoravského Kraje (SÚS) 
a Jihomoravským Krajem (JmK) jsou momentálně v běhu a nelze stanovit termín, kdy bude reálné 
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obdržet souhlasné stanovisko k projektové dokumentaci, bude zatím pokračovat pouze projektová 
příprava dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR) ve stávajícím technickém řešení (nově budovaný 
vodovod včetně armatur bude uložen ve vozovce). 
Termín odevzdání DUR bude posunut na 31. 5. 2017. 
Součástí dokladové části nebudou vyjádření JmK a SÚS. Takto zpracovaná a odevzdaná DUR bude 
považována za dílčí plnění a bude zhotovitelem vyfakturována. 
Práce na dalším stupni projektové dokumentace (DPS+PS) budou zahájeny až po vydání 
souhlasných stanovisek SÚS a JmK na písemnou výzvu objednatele zhotoviteli.  
Termín odevzdání DPS+PS bude stanoven na 6 měsíců od zahájení prací. 
 
Výše uvedené závěry budou zpracovány formou dodatku č. 2 smlouvy o dílo č. 2016/D/0053 ze dne 3. 
8. 2016. 
 
Průběh vývoje projektové dokumentace: 
Dne 2. 8. 2016 Rada města Kuřimi souhlasila s uzavřením smlouvy o dílo se společností PROVO, 
spol. s r. o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 Brno, IČ 44012900, která předložila nejvhodnější 
nabídkovou cenu za 1.692.000 Kč bez DPH (t. j. 2.047.320 Kč vč. DPH). Dne 3. 8. 2016 byla smlouva 
oboustranně podepsána. 
 
Dne 1. 11. 2016 schválilo Zastupitelstvo města Kuřimi a následně Rada města Kuřimi rozšíření 
projektové dokumentace o stavební objekt „Obnova komunikace II/386“ o 306.500 Kč bez DPH, 
(370.865 Kč vč. DPH), tedy celkem za 1.998.500 Kč bez DPH (t. j. 2.418.185 vč. DPH). 
 
Dle předběžného propočtu se celkové náklady za investici pohybují ve výši cca 52.600.000 Kč vč. 
DPH, a to vč. projektové přípravy, realizace, autorského dozoru a rezervy. Část nákladů spojená 
s investicí do pronajímané infrastruktury bude následně uplatněna jako nadměrný odpočet DPH.  
 
Cena není předmětem dodatku č. 2: 
Cena díla dle SoD   1.692.000 Kč bez DPH  2.047.320 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 1  1.998.500 Kč bez DPH  2.418.185 Kč vč. DPH 
Cena díla dle Dodatku č. 2  1.998.500 Kč bez DPH  2.418.185 Kč vč. DPH 
 
Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1 332 000 000 „ Projekční příprava kanalizace a vodovody“. 
 
Přílohy: A – návrh dodatku č. 2 
 
Přijaté usnesení: 74/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo 

č. 2016/D/0053 se společností PROVO, spol. s r. o, se sídlem Hudcova 76, 612 00 
Brno, IČ 44012900, na veřejnou zakázku „Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce 
kanalizace a vodovodu“, spočívající v posunutí termínu plnění dokumentace pro 
územní rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby. 

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

10. Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Bezručova čtvrť - 
rekonstrukce kanalizace“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-002 

 
Zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele projektové dokumentace pro územní 
rozhodnutí, stavební povolení a provádění stavby veřejné zakázky města Kuřimi. 
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Důvod přeložení jednotné kanalizace: 
- kanalizace v místní komunikaci z roku cca 1955;- dvě její ramena vedou pod suterénem bytových 
domů, z toho vyplývá nutnost přeložení kanalizace spočívající ve zrušení obou ramen a nového 
přepojení do ulice Legionářská); 
- nutnost rozsáhlé opravy zbývajících částí, jak výkopem, tak i bezvýkopově vyvložkováním, či 
robotem; 
- koordinace s rekonstrukcí místní obslužné komunikace (výskyt výtluků, špatný spád komunikace); 
- koordinace s rekonstrukcí kanalizačních přípojek, které si vlastníci bytových domů zaplatí na své 
náklady. 
 
Stavební náklady celkem 4.929.900 Kč bez DPH  5.965.179 Kč vč. DPH 
Celkové náklady stavby cca 5.430.000 Kč bez DPH  6.570.300 Kč vč. DPH 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele projektové dokumentace výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi 
č. S2/2015/RM, o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy 
k podání nabídky a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Stanislav Bartoš   2. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
3. Ing. Pavel Cigánek    3. Ing. Libor Krejčík 
4. Mgr. Barbora Maršálková  4. Silvie Peřinová 
5. Mgr. Dagmar Montagová  5. Mgr. Ladislav Ambrož 
 
Vypracování projektové dokumentace na základě uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 
(doposud nepřidělen; částka na tuto akci ve výši 600.000 Kč byla Zastupitelstvem města Kuřimi 
schválena 24. 1. 2017); název akce „Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - smlouva o dílo 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 75/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele 

projektové dokumentace „Kuřim Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící 
komise ve složení podle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:14 hod. pí Kamková. 
 
 
 

Parkovací místo ZTP na ul. Červenáčkova 
 
pí Kamková – vysvětluje problém s parkováním v této lokalitě. Její maminka potřebuje 24 hodinovou 
péči. Nejsou zde vyhrazena stání a parkování je velmi obtížné. V rodině jsou 3 pracující, kteří se 
u maminky 24 hodin střídají. Všichni mají od zaměstnavatelů upravenou pracovní dobu, aby mohli 
péči poskytovat. Parkovací místo už bylo v minulosti vyhrazeno, myslí si, že by mohlo být vyhrazeno 
znovu. 
J. Vlček – důvod, proč jsme obnovení parkovacího místa neschválili, bylo takové, že všeobecně je 
v této lokalitě parkovacích míst opravdu málo. 
pí Kamková – byla podána stížnost sousedů, ale nebyla oprávněná. 
J. Vlček – není jiné místo, které by bylo blíž k domu? 
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pí Kamková – prostor tam nikde není. 
D. Holman – průkaz ZTP je vedený na maminku? 
pí Kamková – ano, maminka a je i vlastníkem auta. 
D. Holman – ale ona už neřídí? 
pí Kamková – řidičský průkaz má, ale zdravotní stav už řízení vozidla nedovoluje. 
D. Sukalovský – poděkoval za doplňující informace. Rada se tím bude dále zabývat. 
 
 
Z jednání odešla v 14:20 hod. pí Kamková. 
 
 
 

11. Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova uličního prostoru - 
výběrové řízení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název zakázky: "Kuřim, ul. Zahradní, ul. Nádražní - obnova uličního prostoru" 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-002 
 
Odbor investiční žádá o schválení odlišného postupu výběru zhotovitele projektové dokumentace 
v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu a schvaluje 
uzavření smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova 
uličního prostoru“ se společností IKA BRNO, s.r.o., Antonínská 549/2, 602 00 Brno, IČ 47910453, za 
celkovou cenu 309.000 Kč bez DPH (projektová dokumentace 289.000 Kč; výkon autorského dozoru 
20.000 Kč), t. j. 373.890 Kč (PD 349.690 Kč; AD 24.200 Kč) vč. DPH v rámci investiční akce „Kuřim, 
ul. Zahradní - obnova uličního prostoru“. 
 
Rozsah rekonstrukce: 
 
Ulice Zahradní: kompletní nové konstrukce komunikace po rekonstrukci kanalizace 
  nová konstrukce chodníků 
 
Ulice Nádražní: pouze frézování komunikace a výměna obrusných vrstev 
  nová konstrukce chodníků. 
 
Předběžné investiční náklady dle předběžného průzkumu na realizaci cca: 
 
Ulice Zahradní:    7.381.000 vč. DPH  (6.100.000 Kč bez DPH) 
Ulice Nádražní:   1.452.000 vč. DPH  (1.200.000 Kč bez DPH) 
 
Celkové investiční náklady  8.833.000 vč. DPH  (7.300.000 Kč bez DPH). 
 
Odbor investiční provedl průzkum trhu, oslovil emailem 5 ověřených a doporučených zhotovitelů 
projektové dokumentace. Tři společnosti jsou časově vytíženy (Ing. Jiří Šerek, Brno Stránice; Ing. Jiří 
Bajer, Brno, ul. Venhudova; ING. Jiří Matula, Brno, ul. Šumavská). Dvě společnosti zaslaly cenovou 
nabídku (IKA Brno, ul. Antonínská; APC SILNICE, Brno, Palackého tř.). 
 
Společnost Projektová č. Inženýrská č. Výkon autor. dozoru Zajištění  Celkem 

podkladů Kč 
  Kč bez DPH* Kč bez DPH Kč/hod bez DPH Kč bez DPH** bez DPH*** 
 

IKA Brno,  192.000 31.000  480   66.000  289.000 

Antonínská 549/2,    (v max. výši 20 000 Kč) 
Brno 602 00 
 

APC SILNICE  215.000 50.000  500    29.360  294.360 
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Palackého tř. 12, 
Brno 612 00 
 
*Dokumentace pro územní řízení, stavební povolení, provedení stavby 
**Zajištění podkladů - výškopisné, polohopisné zaměření, diagnostika vozovky, o průběhu a stavu 
inženýrských sítí 
***Bez částky za výkon autorského dozoru. 
 
Částka na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - rekonstrukce 
uličního prostoru“ ve výši 373.890 Kč vč. DPH bude čerpána v rámci investiční akce „Zahradní - 
rekonstrukce uličního prostoru“ (ORG doposud nepřidělen). 
 
Přijaté usnesení: 76/2017 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání veřejných 

zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje uzavření 
smlouvy na vyhotovení projektové dokumentace „Kuřim, ul. Zahradní a ul. 
Nádražní - rekonstrukce uličního prostoru“ se společností IKA BRNO, s.r.o., 
Antonínská 549/2, 602 00 Brno, IČ 47910453, za celkovou cenu 373.890 Kč vč. 
DPH v rámci investiční akce „Zahradní - rekonstrukce uličního prostoru“. 

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

12. Kuřim, varovný a výstražný systém - modernizace a rozšíření 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
Název (předmět) zakázky: „Kuřim, varovný a výstražný systém - modernizace a rozšíření“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-001 
 
Zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky na dodávku, služby a s nimi související 
stavební práce veřejné zakázky města Kuřimi smluvně zastoupené společností STILT PROJEKT 
s.r.o., IČ 2862294. 
 
Účelem projektu je vybudování varovného a vyrozumívacího systému k ochraně před povodněmi pro 
město Kuřim. Systém bude ozvučovat město v případě vzniku povodní pomocí obousměrných 
venkovních bezdrátových hlásičů s digitálním přenosem verbální komunikace. V rámci projektu budou 
integrovány nově navržené prvky lokálního výstražného systému (2 ks srážkoměrů a 3 ks hladinoměrů 
včetně vodotečných latí na nově zřízených hlásných profilech na potoce Kuřimka. 
 
Pro předávání hlasových zpráv je navrženo 81 ks obousměrných venkovních bezdrátových hlásičů. 
Řídící pracoviště systému bude vybudované na městském úřadě v Kuřimi. 
 
Zařízení pro snímání výšky vodní hladiny na říčce Kuřimka a Lučním potoku, který se do ní vlévá, 
bude připojeno na distribuční elektrickou síť prostřednictvím sloupu veřejného osvětlení. Zařízení bude 
vybaveno modulem energetického zálohování. 
 
Odbor investiční doporučuje Radě města Kuřimi schválit zahájení zadávacího řízení na výběr 
zhotovitele výše uvedené zakázky podle Vnitřní směrnice Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zakázkách města Kuřimi. Dále doporučuje radě města schválit znění výzvy k podání nabídky 
a rovněž doporučuje schválit členy a náhradníky hodnotící komise. 
 
Návrh členů hodnoticí komise:    Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman     1. Ing. Karel Torn, CSc. 
2. Stanislav Bartoš     2. Ing. Dagmar Ševčíková 
3. Mgr. Dagmar Montagová    3. Silvie Peřinová 
4. Ing. Pavla Kubová     4. Radka Svobodová 
5. Marcela Prošková (STILT PROJEKT s.r.o.)  5. Ing. Jiří Proška (STILT PROJEKT s.r.o.). 
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Realizace modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému na základě 
uzavřené smlouvy o dílo bude hrazeno z ORG 1 327 000 000 „Dovybavení varovného a výstražného 
systému“. 
 
Přílohy: A - výzva 

B - podmínky a požadavky 
C - návrh smlouvy 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – materiál stahuje z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele realizace akce 

„Kuřim, varovný a výstražný systém - modernizace a rozšíření“, dále schvaluje 
znění výzvy k podání nabídky a jmenuje členy a náhradníky hodnotící komise ve 
složení podle návrhu. 

 
 
 

13. Návrh dodatku č. 19 k mandátní smlouvě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi k odsouhlasení návrh Dodatku č. 19 k mandátní smlouvě pro „Výkon 
inženýrské činnosti na svěřených stavbách rekonstrukcí a investic do vodohospodářské infrastruktury 
v majetku města Kuřimi“, uzavřené mezi městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, 
a. s., dne 24. 4. 2002. 
Na jednáních uskutečněných koncem roku 2016 bylo mezi zástupci města Kuřim a zástupci 
provozovatele BVK, a.s. jednáno o návrhu prioritních staveb vodovodní a kanalizační sítě v Kuřimi 
v letech 2017 - 2018Zastupitelstvo města v lednu 2017 schválilo rozpočet města, na jehož základě 
bude financována příprava nebo realizace těchto prioritních staveb (vizte příloha č. 1 „Roční plán 
investic - seznam svěřených staveb“). 
 
Dále spol. BVK, a. s. předkládá k odsouhlasení přehled skutečně vynaložených finančních prostředků 
za rok 2016 dle stavu a znalostí ke dni 30. 11. 2016. 
 
Přílohy: A - dodatek 
 
Přijaté usnesení: 77/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 19 k mandátní smlouvě, mezi 

městem Kuřim a Brněnskými vodárnami a kanalizacemi, a. s., se sídlem Hybešova 
254/16, 657 33 Brno, IČ 46347275. 

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

14. Cyklotrasa Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
Jihomoravský kraj vyhlásil dotační program „Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistické dopravy 
v Jihomoravském kraji v roce 2017“. Dotační titul je - mimo jiné - zaměřen na plošné opravy povrchů 
stávajících cyklotras, přičemž jsou spolufinancovány všechny druhy povrchů (povrchy zpevněné 
i povrchy přírodní). Výše dotace je 60%, pokud ji žadatel spolufinancuje pouze z vlastních zdrojů. 
 
Lokality Kuřim a Kuřim - Podlesí spojuje cyklotrasa pokrytá asfaltovou penetrací. Tento povrch se 
nachází ve stavu, který již vyžaduje opravu, a proto bychom doporučili využít výše zmíněného 
dotačního programu. 
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Rozpočet na rekonstrukci cyklotrasy, která bude opravena asfaltovou penetrací, je ve výši 970.022 Kč. 
 
Přílohy: A - rozpočet cyklotrasa 
 
Diskuse: 
D. Holman – byl by rád, kdybychom cyklostezku uváděli pod nějakým názvem. Je to kryto rozpočtem 
z oprav komunikací? 
D. Sukalovský – ano. 
 
Přijaté usnesení: 78/2017 - RM schvaluje podání žádosti o dotaci do programu „Podpora rozvoje 

cyklistiky a cyklistické dopravy v Jihomoravském kraji v roce 2017“ na projekt 
Cyklotrasa Kuřim. 

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

15. Zápis komise stavební ze dne 13. 2. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 13. 2. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Nástavba objektu, ul. Popkova č. p. 1009, Kuřim 
2. Stavba přístřešku pro auto, ul. Vojtova č. p. 647/15, Kuřim 
3. Nástavba RD, ul. Červenáčkova č. p. 1691/9, Kuřim 
4. Různé 

 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 
D. Holman – chce hlasovat o tomto samostatném usnesení: 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s řešením nástavby objektu Popkova č. p. 1009 dle žádosti xxxx 

s podmínkou, že během stavebního řízení bude prokázána možnost řešit 
parkování na vlastním pozemku v rozsahu slučitelném s původní funkcí 
zásobovacího dvora. 

Hlasováno 
Pro: 1 (D. Holman) Proti: 1 (D. Sukalovský) Zdrželi se: 2 (L. Ambrož, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
J. Vlček – zajímá nás čelní pohled objektu. 
D. Sukalovský – žádá dodat výkres, z kterého bude patrné, jak to bude vypadat v souvislosti se 
zbytkem objektu a to včetně dopravního řešení. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
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Přijaté usnesení: 79/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 13. 2. 

2017 v bodě 1 a schvaluje body 2 a 3, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

16. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku 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 RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o vyřazení 
 
Přijaté usnesení: 80/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace dle žádosti. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

17. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM rozbor hospodaření 
organizace za rok 2016. V roce 2016 vznikla organizaci ztráta v částce 273.672,39 Kč. Ztráta byla 
způsobena navýšením počtu pracovníků v sociálních službách dle schváleného KP, Akčního plánu 
JMK a zvýšením platů dle zákona. Vzhledem k vniklé ztrátě, ředitelka organizace žádá RM o souhlas 
k pokrytí ztráty z rezervního fondu organizace. 
 

Celkem 2016 hlavní činnost vedlejší činnost 
 
Příjmy celkem: 11.458.117,05 Kč 10.688.797,05 Kč 769.320,- Kč 
z toho vlastní příjmy   6.451.121,05 Kč   5.681.801,05 Kč 769.320,- Kč 
       příspěvek zřizovatele na provoz   2.934.000,-- Kč   2.934.000,-- Kč         0 
       příspěvek MPSV   1.931.300,-- Kč   1.931.300,-- Kč         0 
       příspěvek JMK      141.696,-- Kč      141.696,-- Kč         0 
 
Výdaje celkem: 11.731.789,44 Kč 10.976.823,18 Kč 754.966,26 Kč 
 
Hospodářský výsledek:    - 273.672,39 Kč    - 288.026,13 Kč   14.353,74 Kč 
 
Přijaté usnesení: 81/2017 - RM schvaluje rozbor hospodaření za rok 2016 a účetní závěrku Centra 

sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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17/1. Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, 
příspěvková organizace za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Přijaté usnesení: 82/2017 - RM schvaluje pokrytí ztráty v roce 2016 v částce 273.672, 39 Kč 

z rezervního fondu Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

18. Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá zprávu o činnosti v roce 2016. 
 
Odbor majetkoprávní v loňském roce mimo činností uvedených v tabulce, zřizování služebností 
(věcných břemen) k pozemkům ve vlastnictví města Kuřimi, úkonů souvisejících s hospodařením 
s nemovitými věcmi v majetku města (nájem, odkup, prodej) a průběžného vymáhání pohledávek 
pracoval na těchto významnějších úkolech:  
 

 Byl úspěšně zrealizován „Společný nákup silové elektřiny a zemního plynu“ prostřednictvím 
dohodce oprávněného obchodovat na komoditní burze. 

 Byla realizována rekonstrukce bytů: Školní 850/2 a Jungmannova 874/10 (kompletně vyhořelý 
byt). 

 Byla realizována rekonstrukce 3 koupelen v obec. bytech. 

 Byla vyměněna střešní okna v 7  obec. bytech. 

 Byla provedena výměna etážového topení v 10 obec. bytech. 

 Byl přidělen 1 byt žadatelům z pořadníku. 

 Byl vyřešen letitý problém s vyklizením školníka Horáčka (důchodce) z bytu v budově ZŠ 
Jungmannova - přestěhován do bytu Jungmannova 874/10. 

 Byla zrekonstruována prodejna zdravé výživy na provozovnu masérských, rekondičních 
a regeneračních služeb, poradenské a konzultační činnosti - Bezručova 1116/9. 

 Byl sestaven soupis pohledávek určených k odepsání pro jejich nedobytnost. 
 

 Byly uzavřeny BKS ve věci odprodeje pozemků pro hokejovou halu a hotel. 

 Proběhlo majetkoprávní vypořádání komunikace do nového sportovního areálu s ENERGETIKA 
KUŘIM, a.s. a KSK Precise Motion, a.s. včetně zrušení starých VB a zřízení nových. 

 Po vleklém soudním sporu s panem Dolníčkem byl odstraněn plot z obecního pozemku 
a pozemek 2331/2 k. ú. Kuřim byl zpřístupněn pro uložení sítí. 

 Byl prohledán archív a dohledány historické dokumenty ve věci strategie budoucích jednání 
s panem Svojanovským, který vznesl majetkový nárok ohledně pozemku p. č. 2761/3 k. ú. Kuřim, 
na jehož části se nachází hřbitov - urnový háj. 

 
 Byl přemístěn mlékomat z pozemku vedle KB k Albertu. 

 Byla uzavřena smlouva o vzájemné spolupráci ve věci plánované výstavby v lokalitě Záhoří 
s investorem - IMOS development, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. 

 OMP se stal garantem veškeré agendy ve věci povinného zveřejňování smluv dle z. 
č. 340/2015 Sb. 
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Ukazatel/rok 2014 2015 2016    

Počet 
podaných 
soudních 
podání 

NEVÍM -
jednotlivé 
spisy jsou 
k nahlédnut
í na OMP 

 48  21    

Návrh 
usnesení do 
RM 

 223  232  179    

Návrh 
usnesení do 
ZM 

 48  46  58    

Návrh OZV, 
vnitřní sm., 
pravidla 

 -  1  1    

Počet smluv 
uzavřených 
na úřadu² 

 265  228  226    

Počet smluv 
uzavřených 
na odboru³ 

 147  118 136 
není v CE 

 198 +28    

INVENTURA -
počet nově 
zadan. 
položek   

 863  903   640    

B - počet 
vyřazených 
položek 

   692    

Počet 
vidimací 
a legalizací 

 33  15  17    

Počet smluv 
zveřejněných 
v registru 

   94    

Počet 
prodaných 
bytů 

 1   1  0    

 
Poznámka: 

2) smlouvy připravené všemi odbory; centrální evidence 
3) smlouvy zpracované na odboru a smlouvy, za které odbor odpovídá. Vyšší číslo udává počet 
smluv evidovaných v centrální evidenci smluv a nižší číslo udává počet smluv neevidovaných 
v centrální evidenci smluv; 
4) odbor má 6 pracovníků z toho 4 jsou administrativní, 2 zabezpečující chod úřadu a správu 
nemovitostí. 

 
Přijaté usnesení: 83/2017 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru majetkoprávního za rok 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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19. Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2016 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Na odboru finančním pracuje v současné době 7 zaměstnanců a na dohodu o pracovní činnosti 
vypomáhá druhá pokladní. Vedle vedoucího jsou to dále: 
 

- hlavní účetní 
- příjmová účetní 
- referentka poplatky 
- referentka poplatky a pohledávky 
- mzdová účetní 
- pokladna a sklad 

 
Jedna z referentek pracuje jako zástup za mateřskou dovolenou. 
Odbor zajišťuje veškeré účetní práce, provádí správu místních poplatků, spravuje rozpočet města, 
měsíčně vypracovává daňové přiznáni k DPH a zabezpečuje chod pokladny.  
Jediná větší kontrola zaměřená na činnost odboru v roce 2016 - audit a přezkum hospodaření 
nezávislým auditorem za rok 2015 skončila s výrokem „bez výhrad“ a nebyla uložena žádná nápravná 
opatření. 
Odbor zpracovává kvartálně výsledky hospodaření pro jednání RM a ZM a každoročně sestavuje 
závěrečný účet hospodaření města, tyto materiály obsahují velké množství informací, proto je tato 
zpráva o činnosti stručnější. 
 
Přijaté usnesení: 84/2017 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru finančního za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

20. Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2016 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Šárka Střítežská) 
 
Odbor stavební a životního prostředí předkládá zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 
2016 (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - zpráva o činnosti odboru 2016 
 
Přijaté usnesení: 85/2017 - RM bere na vědomí zprávu o činnosti odboru životního prostředí za rok 

2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

21. Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Bohumil Pělucha, IČ 88539547, se sídlem Dlouhá 1725/18, Kuřim, požádal město Kuřim 
o krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 2957/2 k. ú. Kuřim o výměře 2.890 m

2
 za účelem 

uložení stavebního materiálu pro stavbu rekonstrukce tratě Kuřim - Tišnov, resp. nádraží Kuřim - vizte 
příloha A. Plánovaná doba nájmu se předpokládá v období od března do prosince 2017. Pan Pělucha 
za možnost uložení stavebního materiálu nabízí provedení skrývky ornice a zpevnění pozemku ve své 
režii (vyčísleno hodnotou ve výši 191.607 Kč). 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v březnu pronajmout pozemek jako krátkodobý 
pronájem a na další období vyhlásit záměr na výpůjčku pozemku. 
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Jedná se o pozemek, na kterém město Kuřim vybuduje nový stavební dvůr na ul. Na Samotě 
(v lokalitě za areálem TOS) - vizte příloha B, C. Jelikož se jedná o pozemek, který byl zemědělsky 
využíván a v katastru nemovitostí je veden jako orná půda, musí v případě budování stavebního dvora 
dojít k vynětí ze zemědělského půdního fondu. 
 
Přílohy: A – situace 

B - situace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 86/2017 - RM schvaluje výpůjčku části pozemku parc. č. 2957/2 k. ú. Kuřim 

o výměře 2.890 m
2
 Bohumilu Pěluchovi, se sídlem Dlouhá 1725/18, Kuřim, 

IČ 88539547, na dobu určitou od 3. 3. 2017 do 31. 3. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

21/1. Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 87/2017 - RM schvaluje záměr na výpůjčku části pozemku parc. č. 2957/2 k. ú. 

Kuřim o výměře 2.890 m
2
 Bohumilu Pěluchovi, se sídlem Dlouhá 1725/18, Kuřim, 

IČ 88539547, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 12. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

22. Změna organizační struktury Městského úřadu Kuřim – 
schválení pozice vedoucího oddělení přestupků 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Tajemník Městského úřadu Kuřim navrhuje Radě města Kuřimi schválení pozice vedoucího oddělení 
přestupků. Vytvoření oddělení přestupků bylo schváleno Radou města Kuřimi usnesením č. 693/2015 
ze dne 16. 12. 2015. Schválením pracovní pozice vedoucího oddělení přestupků nedojde k navýšení 
počtu zaměstnanců zařazených do úřadu, ale vedoucím oddělení přestupků se stane jeden ze 
stávajících zaměstnanců již vytvořeného oddělení přestupků. 
 
Přílohy: A - organizační a funkční schéma od 1. 3. 2017 
 
Přijaté usnesení: 88/2017 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. f) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) změnu organizační struktury Městského 
úřadu Kuřim - vytvoření pracovní pozice vedoucího oddělení přestupků, dle přílohy, 
s účinností od 1. 3. 2017. 

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

23. Vnitřní směrnice č. S2/2017/RM Organizační řád Městského 
úřadu Kuřim 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Rada města Kuřimi schválila usneseními č. 693/2015 ze dne 16. 12. 2015, 539/2016 ze dne 13. 12. 
2016 a 561/2016 ze dne 21. 12. 2016 změny v organizační struktuře Městského úřadu Kuřim. Na 



 
 

 

19 

základě těchto změn byl upraven Organizační řád Městského úřadu Kuřim, který je nyní předkládán 
Radě města Kuřimi ke schválení. 
 
Celkový počet zaměstnanců města Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim je 72. 
 
Přílohy: A - Organizační řád Městského úřadu Kuřim 2017 

B - organizační a funkční schéma od 1. 3. 2017 
C - příslušnost k projednávání přestupků - zapracované změny 

 
Přijaté usnesení: 89/2017 - RM schvaluje dle ustanovení § 102 odst. 2 písm. n) zák. 

č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) vnitřní směrnici Městského úřadu Kuřimi 
č. S2/2017/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim, s účinností od 1. 3. 2017. 

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

25. Žádost o členství ve stavební komisi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Radě města Kuřimi předkládáme žádost Ing. arch. Daniela Struhaříka o členství ve stavební komisi. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - životopis 
 
Návrh usnesení: RM jmenuje členem Komise stavební Rady města Kuřimi Ing. arch. Daniela 

Struhaříka. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, J. Vlček)  Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, L. Ambrož) 
Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
 

26. „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2017“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jana Klosová) 
 
Předkládám RM žádost o schválení Dohody o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 
v Jihomoravském kraji v roce 2017, která zajišťuje přidělení dotačních prostředků Jihomoravského 
kraje pro činnost regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim na rok 2017 výši 2.535.000 Kč. 
 
Přílohy: A - dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 

2017 
 
Přijaté usnesení: 90/2017 - RM schvaluje Dohodu o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven 

v Jihomoravském kraji v roce 2017 mezi městem Kuřim, Jihomoravským krajem 
a Moravskou zemskou knihovnou v Brně, týkající se přidělení dotačních prostředků 
pro činnost regionálního oddělení Městské knihovny Kuřim výši 2.535.000 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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27. Jindřiška Soukopová, Kuřim – pronájem pozemku pod 
prodejním stánkem na ul. Legionářská 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Z důvodu ukončení podnikatelské činnosti požádala paní Hana Maslaňáková, bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxx, Kuřim, IČ 72405333 o ukončení nájemní smlouvy dohodou, ke dni 28. 2. 2017. 
Předmětem nájemní smlouvy je pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
. Na 

pozemku je umístěn prodejní novinový stánek tabáku a tisku na ul. Legionářská (naproti Elprumu) - 
vizte příloha A. Tento stánek je zapsán v katastru nemovitostí v obci a k. ú. Kuřim pod evidenčním 
číslem 1388. 
Paní Maslaňáková se dohodla na prodeji stánku s paní Soukopovou, která by chtěla pokračovat v její 
činnosti. 
Jindřiška Soukopová, bytem xxxxxxxxx Kuřim, IČ 75679825, požádala o pronájem pozemku parc. 
č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2 
za účelem umístění prodejního stánku. 

 
OI upozornil, že se předmětný pozemek může stát součástí plánované autobusové zastávky. V tomto 
případě, by se prodejní stánek musel přemístit na sousední pozemek parc. č. 1939/1 k. ú. Kuřim, což 
je technicky možné. O výše uvedeném byla paní Soukopová informována. 
 
Na základě výše uvedeného rada města dne 18. 1. 2017 usn. č. 37/2017 schválila ukončení nájemní 
smlouvy s paní Maslaňákovou dohodou ke dni 28. 2. 2017 a usn. č. 38/2017 schválila záměr. 
38/2017 
Rada města schvaluje záměr na pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 23 m

2
 

paní Jindřišce Soukopové, bytem xxxxxxxxxxx Kuřim, IČ 75679825, od 1. 3. 2017 za cenu ve výši 
3.197 Kč/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
OMP předkládá RM nájemní smlouvu - vizte př. B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Diskuse: 
D. Holman – došlo k navýšení nájmu? 
K. Torn – ano, výrazně. 
 
Přijaté usnesení: 91/2017 - RM schvaluje pronájem pozemku parc. č. 1939/2 v k. ú. Kuřim o výměře 

23 m
2
 paní Jindřišce Soukopové, bytem xxxxxxxxxx, Kuřim, IČ 75679825 od 1. 3. 

2017 za cenu ve výši 3.197 Kč/rok s roční valorizací, na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou. 

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

28. Studie "Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 6. 2. 2017 zaslala společnost BESTPROJEKT, odštěpný závod DEALS MANAGEMENT a.s., 
Pitterova 2855/11, 130 00 Praha 3 cenovou nabídku na zpracování studie na akci „Rekonstrukce 
atletického stadionu v Kuřimi“, včetně zpracování předběžného propočtu stavby ve výši 25.000 bez 
DPH, tj. 30.250 Kč včetně DPH. Studie bude sloužit jako podklad pro získání dotace na tuto stavbu. 
Akce bude financovaná z ORG 1 237 000 000 Rekonstrukce stadionu. 
 
Přílohy: A – specifikace zadání studie 
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Přijaté usnesení: 92/2017 - RM schvaluje zadání studie k akci „Rekonstrukce atletického stadionu 
v Kuřimi“ včetně zpracování předběžného propočtu stavby společností 
BESTPROJEKT, odštěpný závod DEALS MANAGEMENT a.s., Pitterova 2855/11, 
130 00 Praha 3 za cenu 30.250 Kč včetně DPH z ORG 1 237 000 000 
Rekonstrukce stadionu. 

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

29. Doplnění odůvodnění žádosti o oplocení pozemků za rybníkem 
Srpek 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová, Stanislav Bartoš) 
 
Rada města dne 8. 2. 2017 projednala stanovisko zpracovatele Územního plánu Kuřim k oplocení 
pozemků parc. č. 2904/147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 vše 
v k. ú. Kuřim. 
Zpracovatel posudku postrádal specifikaci, jakým způsobem budou žadatelé pozemky využívat. 
Dne 15. 2. 2017 dodala zástupkyně žadatelů paní Iveta Nevrzalová doplnění žádosti o územní 
souhlas č. j. MK/20796/16/OSVO ze dne 8. 12. 2016 o účel užívání budoucích oplocených pozemků, 
kde uvádí, že po oplocení budou sloužit v souladu s Územním plánem Kuřim k chovu drobných 
domácích zvířat a k pěstitelským účelům. 
 
Přílohy: A - doplnění žádosti o odůvodnění oplocení pozemků za Srpkem 
 
 
Na jednání se v 15:03 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – v materiálu chybí stanovisko odboru. 
J. Vlček – součástí mohl být i náčrt. 
S. Bartoš – ten byl na minulém jednání rady města v podkladech komise stavební. 
J. Vlček – celé jednání žadatelů se mu zdá účelové. 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:08 hod. Ing. F. Macek – vedoucí odboru stavebního a životního prostředí. 
 
Z jednání odešel v 15:10 hod. D. Sukalovský – počet přítomných členů rady 3. 
 
 
F. Macek – p. Padělek jedná na základě plné moci manž. Studených. Myslí si, že tam žádné pozemky 
nevlastní. 
D. Holman – ptá se p. Macka, zda vnímá plot tak, že je na hraně s územním plánem? 
F. Macek – upozorňuje, že zpracovatel neměl všechny podklady. Nevěděl, jaké bude využití pozemku. 
Objekty individuální rekreace jsou v rozporu s územním plánem. Samotný plot se nedá posuzovat, 
jestli je v souladu s územním plánem nebo není. Spíše se posuzuje způsob využití pozemku a podle 
toho by se mělo rozhodovat. Plot není žádná funkční stavba, proto jej posuzovat dle územního plánu 
je problematické. Navíc mají kladné stanovisko odboru životního prostředí. 
S. Bartoš – dodává, že v lokalitě už jsou 4 buňky umístěné načerno. 
F. Macek – vše je vyfoceno a zdokumentováno. Uvnitř ale nebyl a nemůže posoudit, jestli se buňky 
využívají pro chovatelské účely.  
S. Bartoš – v zastupitelstvu města bylo schváleno pořízení územní studie. 
D. Holman – územní studie nemůže změnit územní plán. 
F. Macek – územní plán v těchto místech umožňuje i kempy a tábořiště. To si taky nedovede bez 
plotů představit. 
S. Bartoš – na 400 metrech si kemp nedovede představit. 
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J. Vlček – územní studie by měla řešit území až k lesu? 
S. Bartoš – ano. 
J. Vlček – přijde mu nelogické neschválit oplocení majetku, tomuto bránit rozhodně nechce, ale celá 
záležitost mu přijde účelová. V tomto případě buďme velmi důslední v dodržování zmíněného účelu. 
F. Macek – dali požadavek na změnu územního plánu a chtěli změnu na plochy individuální rekreace. 
Pokud mají občané města zájem o zahrádky, potom by se nějaká lokalita měla najít. Mohlo by to být 
klidně v místech pod lesem Cimperk. Na jižní straně už zahrádkářská kolonie stojí. Obavy z výstavby 
rekreačních objektů větších rozměrů užívaných k trvalému bydlení je možné řešit stanovením 
vhodných regulativů pro danou plochu v územním plánu. Například omezení zastavěné plochy objektů 
na 25 m2. Stavební zákon sám o sobě plochu rekreačních objektů neomezuje. 
J. Vlček – jak bude vypadat plot? 
F. Macek – je přesně daný dle dokumentace. Čelní plot má už dodatečně povolený. Nyní se jedná 
o oplocení zbylých 3 stran. 
 
Návrh usnesení: RM souhlasí s oplocením pozemků za rybníkem Srpek parc. č. 2904/147, 148, 

149, 150, 151, 152, 153, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161 vše v k. ú. Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 2 (D. Holman, J. Vlček)   Zdržel se: 1 (L. Ambrož) 
Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešel v 15:32 hod. Ing. F. Macek. 
 
 
 

30. Rámcová kupní smlouva o koupi rafinérských výrobků se 
společností AB-OIL, s.r.o. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Uzavřením této rámcové smlouvy se společností AB-OIL, s.r.o., která mj. provozuje čerpací stanici na 
ul. Tyršova a čerpací stanici v Řečkovicích (u silnice I. třídy ve směru na Brno) město Kuřim získá 
slevu na odběr pohonných hmot ve výši 0,5 Kč/l. Vzhledem k tomu, že čerpací stanice AB-OIL, s.r.o. 
je místem, kde vozy MěÚ Kuřim čerpají pohonné hmoty nejčastěji, je karta AB-OIL pro město 
výhodou. 
Pro srovnání: 

· za služby CCS, spojené s nyní používanou kartu CCS, město Kuřim každoročně platí tisíce 
korun, zatímco karta AB-OIL je zdarma 

· na odběr čerpacích hmot s použitím karty CCS není poskytována žádná sleva, zatímco při 
použití karty AB-OIL u městskými vozy nejčastěji využívané čerpací stanice AB-OIL je 
poskytována sleva 0,50 Kč/l 

· Pro využití na služebních cestách mimo Brněnsko je naopak vhodné disponovat kartou CCS 
(zejména pro vůz využívaný starostou města). 

 
Uzavřením této rámcové kupní smlouvy nevzniká žádná exkluzivita a i nadále mohou být v případě 
potřeby využívány jak služby CCS, tak služby všech ostatních čerpacích stanic. Obdobnou rámcovou 
smlouvu s AB-OIL již dlouhodobě využívá mj. i Centrum technických služeb Kuřim s.r.o. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Diskuse: 
J. Vlček – karta CCS je běžný nástroj. 
D. Holman – to je karta společnosti AB-OIL taky. Navíc ušetříme. 
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Přijaté usnesení: 93/2017 - RM souhlasí s uzavřením rámcové kupní smlouvy o zvýhodněném 
odběru rafinérských výrobků se společností AB-OIL, s.r.o., Praha 10, Strašnice, 
Královická 1607/54, IČ 62300288. 

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

31. Výběrové řízení "Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim" - 
vyhodnocení 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Předmět (název) zakázky: „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“ 
Evidenční číslo zakázky: III-OI-2017-001 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Podle vnitřní směrnice S2/2015/RM ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK MALÉHO ROZSAHU, bylo 
realizováno zadávací řízení na zakázku „Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim“. 
Jedná o zakázku v limitu do 500 tis. Kč. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 27. 1. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 13. 2. 2017. Na výzvu bylo upozorněno e-mailem celkem 6 firem. 
Byly podány celkem tři nabídky. 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí. Bylo zjištěno, že v nabídce chybí 
nacenění 2 x stupínek pod PC, 220 x 550 x 50 mm, jádro DTD, povrch matný HPL, barva bílá. Protože 
známe jednotkovou cenu za tento stupínek (300 Kč bez DPH/ ks, za 2 ks 600 Kč bez DPH) 
doporučujeme, aby cena nabídky byla navýšena o tyto 2 ks nábytku. I po tomto navýšení zůstává 
cena nejnižší nabídnutou cenou ve výběrovém řízení. 
Společnost Lébl nábytek byla vyzvána k doplnění své nabídky o technické listy některých částí 
nábytku, které měly výrazně nižší cenu, než ostatní. Tyto technické listy byly doplněny 20. 2. 2017 
a byly shledány dostačujícími. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v Protokolu 
o otevírání obálek. 
 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
Na základě zhodnocení získaných nabídek je hodnotící komisí doporučena Radě města nejvhodnější 
nabídka od společnosti Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881, která předložila 
nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 292.400 Kč bez DPH (t. j. 353.804 Kč vč. DPH). 
Cena bude navýšena o 2 ks stupínku pod PC, 220 x 550 x 50 mm a závěrečná cena bude 293.000 Kč 
bez DPH (t. j. 354.530 Kč vč. DPH). 
 
Přílohy: A - protokol o otevírání obálek 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Diskuse: 
S. Bartoš – co jsme mohli prověřit, to jsme prověřili. 
D. Holman – bude nutné prováděné práce kontrolovat. Snad nedojde k ošizení materiálu. 
S. Bartoš – materiál byl jasně specifikován. Doufáme, že nebudou problémy. 
 
Přijaté usnesení: 94/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě o posouzení 

a hodnocení nabídek na zakázku malého rozsahu s názvem „Interiér kanceláří 
č. 318-321 radnice Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností 
Roman Lébl, Otín 61, 377 01 Jindřichův Hradec, IČ 72182881 v celkové hodnotě 
293.000 Kč bez DPH (t. j. 354.530 Kč vč. DPH). 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
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32. Rozpočtové opatření č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Odbor investiční požádal o navýšení rozpočtu akce Demolice objektu ubytovny Adria o 60.000 Kč, 
z rezervy. 
 
Rozpočtové opatření č. 2 
akce Demolice objektu ubytovny Adria  + 60.000 Kč 
rezerva       - 60.000 Kč 
 
Přílohy: A - rozpočtové opatření 
 
Přijaté usnesení: 95/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 2 k rozpočtu města na rok 2017, 

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

33. Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Čelní vizualizace objektu sportovní haly byla v únoru nově zpracována ve 3 variantách umístění 
nápisu a v komentáři materiálu od arch. Milana Víta za Cuboid Architekti je doporučeno zachování 
maximálně 3 slovného názvu „Sportovní hala Kuřim“. Tato varianta je vhodná také s ohledem na lepší 
integrovanou komunikaci s přiléhajícím sportovním objektem města, který je označen nápisem 
„Wellness Kuřim“, který rovněž neobsahuje slovo „městské“. 
 
Přijaté usnesení: 96/2017 - RM ruší usnesení RM č. 44/2017 ze dne 24. 1. 2017 ve věci názvu 

a označení budovy městské sportovní haly. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 

33/1. Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Petr Ondrášek) 
 
Přijaté usnesení: 97/2017 - RM schvaluje název a označení budovy městské sportovní haly 

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

34. Manželé Luděk a Lenka Drnovští – souhlas s rekonstrukcí 
koupelny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Manželé Luděk a Lenka Drnovští, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jsou nájemci obecního bytu 
č. 1207/11 umístěného v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1207 v ul. Na Loučkách, který 
je součástí pozemku parc. č. 4296, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu 
neurčitou od roku 1982 (rozhodnutím o přidělení bytu). 
Dne 20. 2. 2017 manž. Drnovští doručili OMP žádost o rekonstrukci koupelny, v rámci které bude 
vyměněno původní umakartové jádro za zděné. 
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Přijaté usnesení: 98/2017 - RM uděluje souhlas manželům Luďkovi a Lence Drnovským, bytem xx 

xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim se stavebními úpravami bytu č. 1207/11 umístěného 
v VII. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1207 v ul. Na Loučkách, které 
budou spočívat ve výměně umakartového jádra za zděné. Úpravy budou 
provedeny na vlastní náklady a bez nároku na úhradu vložených finančních 
prostředků. 

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

24. Závěry komise pro životní prostředí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Boháčová Lucie) 
 
Komise ŽP se sešla 15. 2. 2017 v 17:05 hod. a na programu jednání byly tato body: 

1) Kácení dřevin - Na Loučkách 1219/25 
2) Kácení dřevin - Zámecká - parc. č. 2700/6 
3) Kácení dřevin - Bezručova 1108 
4) Kácení dřevin - U Stadionu 941/5 
5) Kácení dřevin - cyklostezka - Kuřim-Lipůvka 
6) Mycí centrum HUNSGAS v Kuřimi 
7) Diskuze 

 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Přijaté usnesení: 99/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise pro životní prostředí RM 

Kuřimi ze dne 15. 2. 2017 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5, 6, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
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35. Různé 
 

Parkování pro ZTP v ul. Červenáčkova 
 
D. Holman – navrhuje toto řešit na dalším jednání rady města, až bude přítomen starosta města. 
Žádá připravit podklady k jednání. 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 16:18 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 22. 2. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 15. 2. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Anna Červená – smlouva o ubytování 
3 Radek Peterka – smlouva o ubytování 
4 Jan Krich – nájemní smlouva  
5 Jana Mašková, Kuřim - splátkový kalendář 
 5A - splátkový kalendář 
6 Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu č. 901/10, ul. Na Královkách 
6/1 Helena Bikárová, Kuřim – přechod nájmu, výměna bytu č. 901/10, ul. Na Královkách 
7 Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 
7/1 Výměna bytu č. 947/28, ul. Wolkerova 
8 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Zahradní, rozš. 

NNk, Voda, p. č. 499“ 
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva 
9 Kuřim, ul. Legionářská I - rekonstrukce kanalizace a vodovodu, návrh Dodatku č. 2 
 9A - návrh dodatku 
10 Zahájení zadávacího řízení „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ 
 10A - výzva 
 10B - smlouva o dílo 
 10C - situace 
11 Kuřim, ul. Zahradní a ul. Nádražní - obnova uličního prostoru - výběrové řízení 
 11A - cenová nabídka 
12 Kuřim, varovný a výstražný systém - modernizace a rozšíření 
 12A - výzva 
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 12B - podmínky a požadavky 
 12C - návrh smlouvy 
13 Návrh dodatku č. 19 k mandátní smlouvě 
 13A - dodatek 
14 Cyklostezka Kuřim 
 14A - rozpočet cyklostezka 
15 Zápis komise stavební ze dne 13. 2. 2017 
 15A - zápis 
16 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 16A - žádost o vyřazení nepotřebného majetku 
17 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2016 
17/1 Schválení účetní závěrky Centra sociálních služeb Kuřim, příspěvková organizace za 

rok 2016 
18 Zpráva o činnosti odboru majetkoprávního za rok 2016 
19 Zpráva o činnosti odboru finančního za rok 2016 
20 Zpráva o činnosti odboru životního prostředí za rok 2016 
 20A - zpráva o činnosti odboru 2016 
21 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  
 21A - situace 
 21B - situace 
 1C - situace 
21/1 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  
22 Změna organizační struktury Městského úřadu Kuřim – schválení pozice vedoucího 

oddělení přestupků 
 22A - Organizační a funkční schéma od 1. 3. 2017 
23 Vnitřní směrnice č. S2/2017/RM Organizační řád Městského úřadu Kuřim 
 23A - Organizační řád Městského úřadu Kuřim 2017 
 23B - organizační a funkční schéma od 1. 3. 2017 
 23C - příslušnost k projednávání přestupků 
24 Závěry komise pro životní prostředí 
 24A - zápis 
25 Žádost o členství ve stavební komisi 
 25A - žádost 
 25B - životopis 
26 „Dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 

2017“ 
26A - dohoda o zajištění výkonu regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji v roce 
2017 

27 Jindřiška Soukopová, Kuřim – pronájem pozemku pod prodejním stánkem na ul. 
Legionářská 

 27A - situace 
 27B - smlouva 
28 Studie "Rekonstrukce atletického stadionu v Kuřimi" 
 28A - specifikace zadání studie 
29 Doplnění odůvodnění žádosti o oplocení pozemků za rybníkem Srpek 
 29A - doplnění žádosti o odůvodnění oploce pozemků za Srpkem 
30 Rámcová kupní smlouva o koupi rafinérských výrobků se společností AB-OIL, s.r.o. 
 30A - smlouva ABoil 
31 Výběrové řízení "Interiér kanceláří č. 318-321 radnice Kuřim" - vyhodnocení 
 31A - protokol o otevírání obálek 
 31B - návrh smlouvy o dílo 
32 Rozpočtové opatření č. 2 
 32A - rozpočtové opatření 
33 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
33/1 Nápis Městské sportovní haly v Kuřimi 
34 Manželé Luděk a Lenka Drnovští – souhlas s rekonstrukcí koupelny 


