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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 11/2017 konané dne 29. 3. 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: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:13 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 3. 2017 

2 Vyřazení majetku  

3 Simona Hájková, Kuřim a Alexandra Hájková, Kuřim – společný nájem bytu 

4 Drahomíra Jandeková, Kuřim – žádost o proplacení faktury za výměnu balkónových 
dveří a okna 

5 Manželé Zdeněk Skřišovský a Dana Skřišovská, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 

6 Petra Mašková, Kuřim – nájemní smlouva 

7 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 
smlouva k pozemkům 

7/1 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 
smlouva k pozemkům 

7/2 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 
smlouva k pozemkům 

8 Jiří Kašpar – úprava stávajícího vjezdu  

9 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  

10 Lubomír Vozdecký, Kuřim – pronájem pozemku  

11 Pokyny k zajištění hygienických požadavků a hospodárného užívání energií ve 
školských příspěvkových organizacích zřizovaných městem Kuřim 

12 Zápis komise stavební ze dne 20. 3. 2017 

13 Městská sportovní hala v Kuřimi – projektová dokumentace pro SP 

14 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 901/10 – nájemní smlouva 
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15 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 947/28 – nájemní smlouva 

16 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 
RD na pozemku p. č. 499 v k. ú. Kuřim“ 

17 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 
RD čp. 1741/27 na u.Luční v Kuřimi“ 

18 Společenské a kulturní centrum - administrátor VŘ 

19 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

20 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  

20/1 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  

21 Souhlas s instalací šikmé schodišťové plošiny 

22 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – dotační 
management 

23 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 

24 Městská hala v Kuřimi - dodatek č. 1 

25 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 3. 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: 131/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 3. 

2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

2. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – zkusit nabídnout stolek na varhany ZUŠ Kuřim. 
 
Přijaté usnesení: 132/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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3. Simona Hájková, Kuřim a Alexandra Hájková, Kuřim – společný 
nájem bytu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je vlastníkem bytové jednotky č. 874/2, o velikosti 2+1, umístěné v I. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1829, vše v obci 
a k. ú. Kuřim. V roce 2003 byla s manž. Hájkovými uzavřena nájemní smlouva na dobu neurčitou. 
V roce 2013 byl k nájemní smlouvě uzavřen dodatek č. 1, kdy byl usnesením RM č. 565/2013 vzat na 
vědomí přechod nájmu z důvodu rozvodu manželů Hájkových. 
Dne 1. 3. 2017 požádala paní Simona Hájková spolu se svou dcerou Alexandrou Hájkovou, obě trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim o přepsání či změnu nájemce tak, aby se výlučným 
nájemcem stala slečna Alexandra Hájková. Jako důvod své žádosti uvádí, že se paní Hájková hodlá 
odstěhovat z Kuřimi. 
OMP navrhuje uzavřít dodatek č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu neurčitou, kdy se společnými 
nájemci ve smyslu ustanovení § 2270 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, stanou paní 
Simona Hájková a její dcera Alexandra Hájková. Následně, po definitivním odstěhování paní Simony 
Hájkové, bude nájemní smlouva změněna a výlučným nájemcem se stane slečna Alexandra Hájková. 
Paní Hájková s tímto postupem vyjádřila souhlas. 
Dle vyjádření správce bytu nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na služby. 
 
Přijaté usnesení: 133/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 ke smlouvě o nájmu bytu na dobu 

neurčitou, jehož předmětem je nájem bytu č. 874/2 umístěný v I. nadzemním 
podlaží bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí 
pozemku parc. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, za nájemné ve výši 56 Kč/m

2
/měs. 

+ zálohy na služby, kdy se společnými nájemci stanou paní Simona Hájková, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a její dcera slečna Alexandra Hájková, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

4. Drahomíra Jandeková, Kuřim – žádost o proplacení faktury za 
výměnu balkónových dveří a okna 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Drahomíra Jandeková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je na základě Rozhodnutí 
o přidělení náhradního bytu ze dne 7. 12. 1990 nájemcem obecního bytu č. 1260/38, 1+1, umístěného 
v VIII. NP bytového domu č. p. 1260 v ul. Nádražní v Kuřimi. 
V roce 2008 bylo v předmětném bytě vlastníkem bytu vyměněno okno vč. balkónových dveří 
v kuchyni, a to na základě zápisu z místního šetření ve věci závad v bytě ze dne 7. 11. 2007, kdy paní 
Jandeková upozorňovala na výskyt plísně v okolí balkónových dveří a ve spíži v kuchyni. V roce 2009 
však paní Jandeková vyměnila balkónovou sestavu v pokoji, a to na vlastní náklady. Dle dokumentů, 
které má OMP a správce bytu k dispozici, bylo s paní Jandekovou vždy řešeno pouze okno v kuchyni. 
Nepodařilo se dohledat ani stížnost nájemce na vadu okna v pokoji a ani souhlas vlastníka bytu 
s výměnou okna v pokoji. Nyní paní Jandeková žádá o proplacení faktury z roku 2009 ve výši 
17.500 Kč vč. DPH. Ve své žádosti o proplacení paní Jandeková uvádí, že balkónové dveře a okno 
byly vyměněny z důvodu zkřížení dveří, velmi špatného otvírání i zavírání a tvorby ledu na dveřích 
z vnitřní části v zimním období. Dále uvádí, že o špatném stavu okna informovala již dříve při osobním 
jednání. Ze zápisu z místního šetření však toto není patrné. Souhlas vlastníka s výměnou okna 
v pokoji ani na výzvu nedoložila. 
Vzhledem k tomu, že balkónová sestava byla vyměněna bez písemného souhlasu vlastníka před 
8 roky, nesouhlasí OMP s proplacením faktury. V případě, že by rada města dospěla k názoru, že má 
být paní Jandekové finanční částka proplacena, navrhuje OMP poskytnout nájemci slevu z nájmu, a to 
ve výši 2.000 Kč/měs. na období 8 měsíců, tj. celkem 16.000 Kč. 
 



 
 

 

4 

Diskuse: 
D. Holman – město s investicí nevydalo souhlas, tzn. nájemce nemá právo na proplacení. Navíc 
nájemce žádá o proplacení po 8 letech. 
J. Vlček – jde o jisté zhodnocení bytu, k tomu by se mohlo přihlédnout. 
D. Holman – tím se porušují pravidla. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje slevu z nájemného k bytu č. 1260/38 ve výši 2.000 Kč/měs. na 

období 8 měsíců nájemci obecního bytu paní Drahomíře Jandekové, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim z důvodu výměny balkónové sestavy v pokoji 
vlastním nákladem. 

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

5. Manželé Zdeněk Skřišovský a Dana Skřišovská, Kuřim – 
ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manželé Zdeněk Skřišovský a Dana Skřišovská, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim 
jsou společnými nájemci obecního bytu č. 875/10, 2+1, umístěného v podkroví bytového domu č. p. 
874, 875 v ul. Jungmannova v Kuřimi. Nájemní smlouva byla uzavřena s panem Skřišovským na dobu 
neurčitou dne 21. 6. 2006. 
Dne 15. 3. 2017 požádali nájemci z důvodu odstěhování o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 
31. 3. 2017. 
 
Přijaté usnesení: 134/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s manž. Zdeňkem 

Skřišovským a Danou Skřišovskou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, jejímž předmětem je nájem obecního bytu č. 875/10 umístěného v podkroví 
bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku 
p. č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, dohodou ke dni 31. 3. 2017. 

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

6. Petra Mašková, Kuřim – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Petra Mašková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim podala dne 16. 3. 2017 žádost 
o pronájem bytu od města Kuřimi. Paní Mašková se s počtem 7 bodů zařadí do pořadníku žadatelů 
o pronájem obecního bytu, který OMP sestaví během měsíce dubna. 
Vzhledem k zoufalé bytové situaci paní Maškové, která se svými třemi nezletilými dětmi bydlí spolu 
s duševně nemocnou matkou v bytě 1+1, navrhuje OSVP mimořádně přidělit paní Maškové volný byt. 
Vyjádření OSVP přikládá OMP v příloze. 
Od 1. 4. 2017 bude mít město volný byt č. 875/10, 2+1, umístěný v podkroví bytového domu č. p. 874, 
875 v ul. Jungmannova. Tento volný byt by měl být v prvním kroku nabídnut stávajícím nájemcům 
k výměně. Rada města však může v souladu s čl. 9 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech 
v majetku města č. P1/2016/ZM v případech hodných zvláštního zřetele rozhodnout o využití volného 
bytu jinak, než stanoví tato pravidla, a to způsobem, že přidělí tento volný byt paní Petře Maškové, 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim a schválí uzavření nájemní smlouvy. OMP navrhuje uzavřít 
nájemní smlouvu na dobu určitou šesti měsíců s možností prolongace. Paní Petra Mašková není 
dlužníkem města. 
 



 
 

 

5 

 
Přílohy: A - informace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – jedná se o mimořádný případ a přidělení bytu by schválil. 
 
Přijaté usnesení: 135/2017 - RM souhlasí s přidělením bytu č. 875/10, 2+1, umístěného v podkroví 

bytového domu č. p. 874, 875 v ul. Jungmannova, který je součástí pozemku parc. 
č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve smyslu čl. 9 odst. 1 Pravidel města Kuřimi 
o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM, paní Petře Maškové, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, a schvaluje uzavření nájemní smlouvy na 
dobu určitou šesti měsíců s možností prolongace za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

7. Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na 
pronájem RD, pachtovní smlouva k pozemkům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Lucie Dvořáková, trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem rodinného domu č. p. 740 
v ul. Luční v Kuřimi. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou - do 31. 3. 2017. Paní Dvořáková 
požádala dne 21. 3. 2017 o prodloužení nájemní smlouvy. 
 
Dále má paní Dvořáková uzavřenou pachtovní smlouvu k pozemkům parc. č. 109 k. ú. Kuřim 
o výměře 400 m

2
 a parc. č. 110 k. ú. Kuřim o výměře 128 m

2
 za účelem jejich užívání a požívání jako 

přídomní zahrada u rodinného domu č. p. 740 v ul. Luční v Kuřimi. Paní Dvořáková požádala 
i o prodloužení pachtovní smlouvy. Na propachtování uvedených pozemků je na úřední desce od 9. 3. 
2017 do 24. 3. 2017 zveřejněn záměr. 
 
Na nájemném a zálohách na služby k rodinnému domu neváznou žádné nedoplatky. 
 
Vzhledem k tomu, že nebyl zveřejněn záměr na pronájem rodinného domu, navrhuje OMP nyní 
uzavřít s paní Lucií Dvořákovou nájemní smlouvu k rodinnému domu na dobu určitou ve smyslu § 39 
odst. 3 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a to od 1. 4. 2017 do 29. 4. 2017, a současně ve smyslu 
§ 39 odst. 1 zákona o obcích vyhlásit záměr na pronájem předmětného rodinného domu na dobu 
určitou od 30. 4. 2017 do 31. 3. 2018. 
 
OMP dále doporučuje uzavřít s paní Lucií Dvořákovou pachtovní smlouvu k pozemkům parc. č. 109 
a parc. č. 110 vše v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 za stejných 
podmínek jako doposud. 
 
Přijaté usnesení 136/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, 

trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pronájem rodinného 
domu č. p. 740 (3+1) v ul. Luční, který je součástí pozemku parc. č. 95, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 29. 4. 2017 za nájemné ve výši 
10.827 Kč + zálohy za služby. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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7/1. Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na 
pronájem RD, pachtovní smlouva k pozemkům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 137/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem rodinného domu č. p. 740 (3+1) v ul. 

Luční, který je součástí pozemku parc. č. 95, vše v obci a k. ú. Kuřim, paní Lucii 
Dvořákové, trvale bytem xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu určitou od 30. 4. 2017 
do 31. 3. 2018 s možností prolongace za nájemné ve výši 11.200 Kč/měs. + zálohy 
za služby. 

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

7/2. Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na 
pronájem RD, pachtovní smlouva k pozemkům 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 138/2017 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s paní Lucií Dvořákovou, 

trvale bytem xxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. 
č. 109 k. ú. Kuřim o výměře 400 m

2
 - zahrada a pozemku parc. č. 110 k. ú. Kuřim 

o výměře 128 m
2
 - zahrada, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 

s možností prolongace za pachtovné ve výši 2 Kč/m
2
/rok. 

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

8. Jiří Kašpar – úprava stávajícího vjezdu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Jiří Kašpar, se sídlem Souběžná 535, Bystřice nad Pernštejnem, IČ 60676981, realizuje stavbu 
„Půdní vestavba v objektu občanské vybavenosti č. p. 1020 ul. Legionářská, Kuřim, č. parc. 242“. 
 
V souvislosti s tuto stavbou má investor v plánu realizovat stavbu „Úprava stávajícího vjezdu“ dále jen 
„úprava vjezdu“ dle předložené projektové dokumentace vypracované Ing. Milanem Šamánkem, IKA 
Brno, s.r.o., Antonínská 2, Brno, IČ 47910453. Úpravou vjezdu bude dotčen i část pozemku parc. 
č. 247/4 k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města Kuřimi - vizte příloha A, B. 
 
OMP v souvislosti se stavbami vjezdů, chodníků a parkovišť realizovanými soukromými investory na 
obecních pozemcích uvažuje tak, že „vlastním-li pozemek, vlastním též všechny jeho součásti“ a tudíž 
se vybudované stavby stanou součástí obecních pozemků a investor je pouze formálně předá, tudíž 
není potřeba schvalovat usnesení o nabytí do majetku města. 
 
Problémem ovšem mohou být stavby, které město udržovat a opravovat do budoucna nechce, jako je 
např. v tomto případě stavba vjezdu, protože pokud budeme uvažovat, že ani stavba vjezdu není 
samostatnou věcí, stane se vjezd součástí pozemku a město by se o něj mělo starat. 
Z tohoto důvodu OMP doporučuje zřídit věcné břemeno umístění stavby vjezdu pro pana Jiřího 
Kašpara a případné další vlastníky nově budovaného areálu. 
 
OI stavbu vjezdu v předložené podobě schválil. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
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Přijaté usnesení: 139/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 

spočívajícího v umístění stavby vjezdu a zřízení služebnosti cesty na pozemku 
parc. č. 247/4 k. ú. Kuřim ve prospěch pana Jiřího Kašpara, se sídlem Souběžná 
535, Bystřice nad Pernštejnem, IČ 60676981 ve věci stavby: úprava stávajícího 
vjezdu k pozemku parc. č. 242 v k. ú. Kuřim Do doby uzavření Smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. 

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

9. 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). 
 
OMP doporučil v březnu pronajmout pozemek jako krátkodobý pronájem (usn. RM ze dne 22. 2. 2017 
č. 86/2017) a na další období vyhlásit záměr na výpůjčku pozemku. 
 
Na základě výše uvedeného rada města dne 22. 2. 2017 schválila usnesením č. 87/2017 záměr: 
87/2017 
Rada města 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. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích 15 dnů zveřejněn - bez připomínek. 
 
Pan Pělucha dne 22. 3. 2017 přehodnotil dobu výpůjčky na období od 1. 4. do 31. 12. 2017. 
 
OMP předkládá RM nájemní smlouvu - vizte př. B. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 140/2017 - 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, za účelem uložení stavebního materiálu na dobu určitou od 1. 4. do 
31. 12. 2017. 

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

10. Lubomír Vozdecký, Kuřim – pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Lubomír Vozdecký ml., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, požádal o pronájem části pozemku 
parc. č. 3118/2 v k. ú. Kuřim o výměře 500 m

2
 za účelem umístění včelstev. Roční nájemné nabídl ve 

výši 600 Kč. 
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Jedná se o těžko přístupný pozemek v lokalitě Bělč - vizte příloha A, B. 
 
Na základě výše uvedeného rada města dne 8. 3. 2017 schválila usnesením č. 115/2017 záměr: 
115/2017 
Rada města schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3118/2 v k. ú. Kuřim o výměře 
500 m

2
 panu Lubomíru Vozdeckému ml., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, od 1. 4. 2017 za cenu ve 

výši 2 Kč/m
2
/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 příloha C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - nájemní smlouva 

 
Přijaté usnesení: 141/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 3118/2 v k. ú. Kuřim o 

výměře 500 m
2
 panu Lubomíru Vozdeckému ml., bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 

Kuřim, od 1. 4. 2017 za cenu ve výši 2 Kč/ m
2
/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). 
 
 
 

11. Pokyny k zajištění hygienických požadavků a hospodárného 
užívání energií ve školských příspěvkových organizacích 
zřizovaných městem Kuřim. 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Na základě kontroly spotřeby energií, vedení dokumentace denních spotřeb (teplo, voda, elektřina, 
plyn) v budovách škol zřizovaných městem Kuřim a z důvodu zajištění řádného a ekonomického 
provozu svěřených zařízení, byl vypracován materiál s názvem „Pokyny k zajištění hygienických 
požadavků a hospodárného užívání energií ve školských příspěvkových organizacích zřizovaných 
městem Kuřim“ (dále jen „pokyny“ vizte příloha A). Pokyny byly vypracovány dle platné legislativy a ve 
spolupráci s OI, který kontroloval a posoudil spotřebu energií v budovách škol. 
Výše zmíněné pokyny předkládám Radě města Kuřimi k projednání a navrhuji, aby o ně byl rozšířen 
již schválený materiál s názvem „Oblasti hodnocení ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017“ ze dne 18. 1. 2017 
(vizte příloha B). 
 
Přílohy: A - pokyny k zajištění hygienických požadavků a hospodárného užívání energií v PO 

zřizovaných městem 
B - Oblasti hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017 

 
Přijaté usnesení: 142/2017 - RM souhlasí s doplněním materiálu „Oblasti hodnocení práce ředitelů 

ZŠ a MŠ v roce 2017“ ze dne 18. 1. 2017 o pokyny k zajištění hygienických 
požadavků a hospodárného užívání energií ve školských příspěvkových 
organizacích zřizovaných městem Kuřim dle návrhu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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12. Zápis komise stavební ze dne 20. 3. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 20. 3. 2017 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Rozšíření letní zahrádky pizzerie La Bocca, ul. Legionářská č. p. 266, Kuřim 
2. Revitalizace BD, Bezručova čtvrť č. p. 845, 846, 847, Kuřim 
3. Stavba „1030033982 - Kuřim, Pod Zborovem, NN, parc. č. 2904" 
4. Revitalizace BD, ul. Jungmannova č. p. 862 - 865, Kuřim 
5. Nástavba objektu, Popkova č. p. 1009, Kuřim. 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1- schvaluje stanovisko komise: 
J. Vlček – problémem je opravdu parkování. V ulici Otevřená je situace katastrofální. Co se děje se 
studií dopravy v klidu na ul. Otevřená? 
D. Sukalovský – navrhuje schválit stanovisko komise. Žádá doložit, řešení zvýšeného počtu 
parkovacích vozidel a řešení dopravní situace. 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:55 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje stanovisko komise: 
PRO: 4. 
S. Bartoš – stanovisko jsme nevydali. Poté, co rada města toto neschválí, vydáme záporné 
stanovisko. 
D. Sukalovský – žádá doplnit do usnesení nesouhlas se stavbou rozvodu NN na parc. č. 2904. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
D. Sukalovský – definitivní rozhodnutí bude po dodání podkladů z komise dopravní. 
 
Přijaté usnesení: 143/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 20. 3. 

2017 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5, dle zápisu v příloze. RM neschvaluje stavbu 
rozvodu NN 1030033982 – Kuřim, Pod Zborovem, parc. č. 2904 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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13. Městská sportovní hala v Kuřimi – projektová dokumentace pro 
SP 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 čl. 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
projektové dokumentace pro změnu stavebního povolení na výše uvedenou akci - společnost Ateliér 
DPK, s.r.o. 
 
Tato společnost právě zpracovává dokumentaci pro změnu územního rozhodnutí k této akci a vyřizuje 
veškerou inženýrskou činnost. 
V současné době pobíhá projednávání s dotčenými orgány státní správy a správci sítí k zajištění 
změny územního rozhodnutí. Také bylo zahájeno zjišťovacího řízení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb., 
o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (EIA). 
V projektu je navržena výstavba technické a dopravní infrastruktury sportovního areálu v Kuřimi. 
Sportovní areál bude tvořit sportovní hala, hokejová hala a venkovní multifunkční hřiště. Součástí 
lokality je rovněž i plánovaný hotel a stávající Wellness Kuřim vč. letního koupaliště. 
V rámci technické a dopravní infrastruktury jsou řešeny zpevněné plochy včetně centrálního 
parkoviště a veškeré rozvody inženýrských sítí. 
Celková cena za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení vč. zpracování 
dokumentace pro parkoviště KSK Precise Motion, s.r.o. činí 396.000 Kč bez DPH (tj. 479.160 vč. 
DPH). 
 
Přijaté usnesení: 144/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování dokumentace pro 
změnu stavebního povolení a schvaluje jako zhotovitele společnost Ateliér DPK 
s.r.o., Žižkova 506/5, Veveří, 602 00 Brno, IČ 25348817, za cenu 479.160 Kč vč. 
DPH. 

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

14. Výběrové řízení – pořadník – byt č. 901/10 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 22. 3. 2017 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 38 - skupina s 9, 8 a 7 body) na obsazení 
bytové jednotky č. 901/10, 1+1, umístěné v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
K výběrovému řízení byli pozváni tito uchazeči - manž. Rastislav a Petra Slatkovských, paní Jana 
Musílková, paní Kateřina Feitlová, paní Irena Ilková, paní Jitka Ilková a paní Bc. Petra Vašková, DiS. 
K výběrovému řízení se dostavili pouze manž. Slatovských, paní Musílková a paní Feitlová. K dohodě 
zúčastněných nedošlo, takže o vítězi rozhodla „obálková metoda“. Vítězem se stala paní Jana 
Musílková s nabídnutou částkou ve výši xxxxxx Kč, která byla složena na pokladně města dne 22. 3. 
2017. Paní Musílková se chce přestěhovat k 1. 4. 2017. Všichni účastníci výběrového řízení předložili 
potvrzení o bezdlužnosti. 
Vzhledem k tomu, že město Kuřim uvažuje o zvyšování nájemného v obecních bytech, navrhuje OMP 
v tomto bytě už nyní zvýšit nájemné na 65 Kč/m

2
/měs. Paní Musílková s tímto postupem souhlasí. 

 
 
Přijaté usnesení: 145/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s paní Janou Musílkovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 901/10 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 898, 899, 900 a 901 v ul. Na 
Královkách, který je součástí pozemku parc. č. 1806, vše v obci a k. ú. Kuřim, na 
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dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 za nájemné ve výši 65 Kč/m
2
/měs. + 

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

15. Výběrové řízení – pořadník – byt č. 947/28 – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 22. 3. 2017 proběhlo výběrové řízení (dle pořadníku č. 38 - skupina s 9, 8, 7 a 6 body) na 
obsazení bytové jednotky č. 947/28, 1+kk, umístěné 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. 
K výběrovému řízení byli pozváni tito uchazeči - manž. Rastislav a Petra Slatkovských, paní Jana 
Musílková, paní Kateřina Feitlová, paní Irena Ilková, paní Jitka Ilková, paní Bc. Petra Vašková, DiS., 
paní Renata Bikárová, paní Jana Svobodová, paní Kateřina Kavanaugh a paní Zuzana Mikulicová. 
Výběrového řízení se zúčastnili pouze manž. Slatkovských a paní Feitlová. Paní Musílková zvítězila 
v předchozím výběrovém řízení a paní Kavanaugh e-mailem oznámila odstěhování z Kuřimi 
a požádala o vyřazení z evidence žadatelů o byt. Účastníci výběrového řízení se mezi sebou dohodli, 
že nabízenou bytovou jednotku obsadí manž. Slatkovských. Manž. Slatkovských se chtějí přestěhovat 
k 1. 4. 2017. Účastníci výběrového řízení předložili potvrzení o bezdlužnosti. 
 
Přijaté usnesení: 146/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s manž. Rastislavem 

a Petrou Slatkovskými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž 
předmětem je nájem bytu č. 947/28 umístěného ve II. nadzemním podlaží 
bytového domu č. p. 947, který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, na dobu určitou od 1. 4. 2017 do 31. 3. 2018 za nájemné ve výši 
56 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

16. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD na pozemku p. č. 499 v k. ú. Kuřim“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Lucie Vodová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investor stavby „plynárenského zařízení 
STL plynovod a přípojky pro novostavbu RD na pozemku p. č. 499 v k. ú. Kuřim“ (dále jen „stavba“), 
zaslala městu Kuřim k podpisu smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene, jejímž 
předmětem je budoucí zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou plynárenského zařízení - 
vizte př. A, B. Jedná se o plynovod a přípojku pro RD na ul. Nádražní. 
 
Plynárenské zařízení je uloženo v pozemcích parc. č. 399/1, 304/1, 375 a 515 vše v k. ú. Kuřim, které 
jsou ve vlastnictví města Kuřim. Podmínkou předání plynárenského zařízení společnosti GasNet, s.r.o. 
je zřízení věcného břemene k pozemkům města.  
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene. Věcné 
břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 250 Kč bez DPH za každý 
započatý běžný metr liniové stavby. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný 
z věcného břemene. 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. 
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Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 147/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem , IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle přílohy k částem pozemků parc. č. 399/1, 304/1, 375 a 515 vše 
v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponese oprávněný z věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu 
ve výši 250 Kč bez DPH za běžný metr liniové stavby. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

17. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro novostavbu RD čp. 1741/27 na u.Luční v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Pan Pavel Hrnčíř, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim, jako investor stavby „STL plynovodní přípojka 
pro novostavbu RD na pozemku parc. č. 100/2 v k. ú. Kuřim“ zaslal městu Kuřim k podpisu smlouvu 
o zřízení věcného břemene, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
plynovodní přípojky k RD postavenému na pozemku parc. č. 100/2 v k. ú. Kuřim na ul. Luční - vizte 
příloha A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města 
Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení věcného břemene 
k městskému pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení věcného břemene byl vyhotovený 
GP č. 3426-39/2017 ze dne 9. 2. 2017 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na pozemku 
parc. č. 37 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3426-39/2017 v délce 1,63 m - vizte příloha B. Věcné břemeno 
bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH (vizte usn. RM 
č. 262/2016 ze dne 14. 6. 2016). Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor - Pavel Hrnčíř. 
 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 148/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o. se sídlem Ústí nad 
Labem Klíšská 940/96, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3426-39/2017 k části pozemku parc. č. 37 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - Pavel Hrnčíř, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za 
jednorázovou úplatu ve výši 2.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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18. Společenské a kulturní centrum - administrátor VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
V roce 2014 a 2015 pro město Kuřim společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., 
realizovala dvě výběrová řízení na akci „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“, z kterého však 
nevyšel žádný vítězný zhotovitel. 
Na základě dobrých zkušeností a předchozí smlouvy na tuto administraci jsme znovu tuto firmu 
požádali o cenovou nabídku na novou administraci výše jmenované veřejné zakázky na stavební 
práce. 
Obdrželi jsme cenovou nabídku na poskytování služeb spočívajících v provedení administrace veřejné 
zakázky na stavební práce „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“. Vzhledem ke skutečnosti, že 
administraci veřejné zakázky bude společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., 
realizovat opakovaně, nabídla provedení služeb za sníženou sazbu 50.000 Kč bez DPH (tj. 60.500 Kč 
vč. DPH). Zakázka byla zadána objednávkou č. 2016/OB/0663. 
 
Přijaté usnesení: 149/2017 - RM bere na vědomí informaci o výběru administrátora výběrového 

řízení na zhotovitele stavebních prací akce „Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ společnost Fiala, Tejkal a partneři, advokátní kancelář, s.r.o., Helfertova 
2040/13, 613 00 Brno, IČ 28360125. 

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

19. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci květnu 2017 se uvolní byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů o umístění 
v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 27. 3. 2017. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník 

 
Přijaté usnesení: 150/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 5. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

20. HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6, IČ 26068338, 
požádala město Kuřim o krátkodobý pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 v k. ú. Kuřim o výměře 
1.000 m

2
 za účelem zřízení mezideponie výkopové zeminy a uložení stavebního materiálu pro stavbu 

veřejného zájmu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“ resp. nádraží Kuřim. Plánovaná 
doba nájmu se předpokládá v období od 30. 3. do 31. 8. 2017, tj. cca 5 měsíců. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje v období od 30. 3. do 27. 4. 2017 pronajmout pozemek 
jako krátkodobý pronájem bez záměru (vizte příloha C) a na další období vyhlásit záměr na nájem 
pozemku. 
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Jedná se o pozemek na Podlesí v těsné blízkosti areálu „obalovny Kuřim“ - vizte příloha A, B. 
V pozemku je uložen vysokotlaký plynovod (VTL). HABAU CZ s.r.o. před jednáním rady města 
předloží vyjádření vlastníka plynovodní sítě, jakým způsobem může být využíván pozemek, na který 
se vztahuje ochranné pásmo plynovodu. Toto vyjádření bude přílohou nájemní smlouvy. 
 
Bylo dohodnuto nájemné ve stejné výši, za jakou město pronajímá sousední pozemky společnosti 
EUROVIA CS, a.s. tj. 4,50 Kč/m2/měsíc. 
 
OI a OMP s pronájmem pozemku souhlasí. V příloze C OMP předkládá nájemní smlouvu. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 151/2017 - RM schvaluje nájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. Kuřim 

o výměře 1.000 m
2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 1321/1, 

České Budějovice, IČ 26068338, za účelem uložení stavebního materiálu 
a zeminy, na dobu určitou od 30. 3. do 27. 4. 2017 za nájemné ve výši 4.350 Kč. 

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

20/1. HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 152/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemku parc. č. 3430/1 k. ú. 

Kuřim o výměře 1.000 m
2
 společnosti HABAU CZ s.r.o., se sídlem Žižkova tř. 

1321/1, České Budějovice, IČ 26068338, za účelem uložení stavebního materiálu 
a zeminy na dobu určitou od 27. 4. do 31. 8. 2017 za nájemné ve výši 
4.500 Kč/měsíc. 

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

21. Souhlas s instalací šikmé schodišťové plošiny 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je členem Společenství vlastníků Kuřim č. p. 898-901, se sídlem Na Královkách 898/7 
v Kuřimi. Podíl města v tomto společenství je 32,07 % (12 bytů + kryt CO). 
Dne 27. 3. 2017 se na OMP dostavila paní Pochopová, uživatel bytové jednotky č. 8, Na Královkách 
900, Kuřim. Paní Pochopová žádá město Kuřim, jako vlastníka obecních bytů, o podpis souhlasu 
vlastníků bytových jednotek s instalací šikmé schodišťové plošiny z prostoru vstupních dveří vchodu 
Na Královkách 900 do III. nadzemního podlaží. Zdvihací plošina bude umístěna na schodišti těsně 
u zábradlí a v době mimo provoz bude její hlavní část sklopena tak, aby neomezovala chůzi po 
schodišti. Plošinu bude využívat manžel paní Pochopové, který je upoután na invalidní vozík. Zřízení 
plošiny hradí stát a provozovatel - manželé Pochopovi. 
Dle informací OSŽP bude instalace šikmé schodišťové plošiny prováděna v režimu ohlášení 
stavebních úprav a k povolení je potřeba souhlas vlastníků bytových jednotek, tedy i města, jelikož 
bude umístěna ve společných částech domu. 
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Přijaté usnesení: 153/2017 - RM souhlasí s podpisem souhlasu vlastníků bytových jednotek 
s instalací šikmé schodišťové plošiny pro invalidní vozík ve společných prostorách 
bytového domu Na Královkách 900, Kuřim. 

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

22. Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi – dotační management 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Karina Kiesslingová, DiS.) 
 
V nejbližších dnech očekáváme doručení Rozhodnutí o přidělení dotace na akci „Rekonstrukce 
a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ financované z EU v rámci operačního 
programu IROP, o němž jsme byli poskytovatelem informováni e-mailem. 
Žádost o dotaci, byla podaná 22. dubna 2016. I přesto, že hodnocení žádosti trvá téměř rok, přistupuje 
poskytovatel dotace k projektu tak, že vyžaduje plnění harmonogramu, který byl v žádosti nastaven. 
Jedním z termínů, který souvisí s realizací projektu, je podání monitorovací zprávy, do 14 dnů od 
doručení Rozhodnutí o poskytnutí dotace.  
Rada města usnesením číslo 87/2016 vybrala externího administrátora dotace, firmu Eurovision, a.s. 
Součástí poptávky na administrátora nebyla nabídka na cenu za dotační management, chtěli jsme 
ověřit kvalitu spolupráce. V současnosti je třeba vybrat administrátora pro dotační management, tj. 
zpracování dokumentů, které může požadovat poskytovatel dotace mimo harmonogram 
monitorovacího období, zpracování monitorovacích zpráv o realizaci projektu a v době udržitelnosti 
projektu, zpracování žádostí o platbu. OI radě města doporučuje vybrat externího zpracovatele této 
administrace, firmu Eurovision, a.s., která se dosud osvědčila. Při zpracování žádosti o dotaci, studie 
proveditelnosti i doplňujících dokumentů spolupracovala s OI, vždy včasně informovala, dodržovala 
termíny a žádost o dotaci splnila podmínky přijatelnosti.  
Cenová nabídka, kterou Eurovision, a.s. za administraci projektu ve fázi realizace a v době 
udržitelnosti nabízí, je max. 70 000,- Kč bez DPH. Cena obsahuje výše zmíněné, konkrétně: 

· Etapovou monitorovací zprávu o realizaci projektu (podávanou po ukončení etapy) včetně 
žádosti o platbu 2 ks 

· Závěrečnou monitorovací zpráva o realizaci projektu vč. žádosti o platbu 1 ks 
· Monitorovací zprávu o udržitelnosti projektu 5 ks 
· Zpracování žádosti o změnu projektu, účast na kontrole nebo auditu projektu podle potřeby 

 
Provedli jsme průzkum trhu elektronickým obesláním dalších pěti firem poskytujících dotační 
poradenství. Obdrželi jsme pouze jednu nabídku Regionální poradenské agentury, s.r.o., která má 
sazby vyšší, než firma Eurovision, a.s. 
 
Přílohy: A – nabídka služeb 

B – návrh smlouvy 
C - srovnávací cenová nabídka 
D - poptávka 

 
Přijaté usnesení: 154/2017 - RM souhlasí s odlišným postupem ve smyslu ustanovení čl. 8 

směrnice S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu při výběru 
administrátora dotačního managementu akce „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
Mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a s uzavřením smlouvy se společností 
Eurovision, a.s. v ceně 70.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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23. VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Rozhodnutí o přidělení zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“ 
Evidenční číslo v knize zakázek:IV-OI-2017-001 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM bylo zajišťujícím odborem - OI na 
základě usnesení RM 116/2017 ze dne 8. 3. 2017 realizováno zadávací řízení na zakázku malého 
rozsahu s názvem „Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017“. Zakázka je kryta 
finanční částkou z rozpočtu na opravu a údržbu komunikací - ORG 1 270 000 000, její celková 
předpokládaná hodnota je 2,5 mil. Kč bez DPH. Výzva k podání nabídky byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce od 9. 3. do 24. 3. 2017, elektronickou poštou bylo informováno 10 firem se 
zaměřením na provádění oprav komunikací. Základním hodnotícím kritériem byla cena za jednotlivé 
technologie, přičemž výzva připouští uzavřít smlouvy s více dodavateli pro jednotlivé technologie. 
Ve stanovené lhůtě byly získány nabídky od 8 uchazečů. Na základě zhodnocení získaných 
nabídek jsou výběrovou komisí doporučeny Radě města nejvýhodnější nabídky firem pro dílčí 
technologie dle zprávy o posouzení a hodnocení nabídek - vizte příloha. 
Odbor investic však navrhuje odlišný výběr dodavatele u technologií č. 5 velkoplošná vysprávka 
včetně odfrézování krytu a technologie č. 6 velkoplošná vysprávka i s výměnou podkladu, u kterých 
nejnižší nabídkovou cenu nabídla firma PORR a.s., Dubečská 3238/36, Praha 10. Jedná se 
o technologie, které jsme doposud vždy využívali pro přípravu opravované komunikace před 
položením mikrokoberce. Technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů 
mikrokobercem nabídla nejlevněji firma Soukup Miloš s.r.o., Jiráskova 511, Zbýšov, která také nabídla 
dodávku technologií č. 5 a 6. Technologii č. 5 o 2 Kč/m2 bez DPH více jak firma PORR, technologii 
č. 6 o 224 Kč/m2 bez DPH vyšší. Předpokládané navýšení ceny je tedy v tisících Kč. Výběr jednoho 
zhotovitele na všechny tři technologie však umožní výrazně lepší koordinaci prací a tím také menší 
omezení při užívání komunikací veřejností a lepší uplatnitelnost reklamace v případě závady. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - hodnocení nabídek - tabulka 
C - protokol o otevírání obálek + kontrola úplnosti nabídek 

 
Přijaté usnesení: 155/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Oprava povrchů místních 
komunikací v Kuřimi v roce 2017“ a současně souhlasí s navrženými výše 
uvedenými změnami a schvaluje uzavření smlouvy o dílo na jednotlivé 
technologie se společnostmi: 
1/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ 64503917 pro 
technologii opravy lokálních výtluků vyplněním vhodnou směsí 
2/H&B CZ s.r.o., se sídlem Větrná 1391, 686 05 Uherské Hradiště, IČ: 47910348 
pro technologii opravy lokálních výtluků infratechnologií  
3/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ: 28149726 pro technologii 
tryskovou metodou 
4/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky 
5/Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky včetně odfrézování krytu 
6/ Soukup Miloš, se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky i s výměnou podkladu 
7/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ: 28149726 pro technologii 
velkoplošné vysprávky penetrací 
8/Silpra s.r.o., se sídlem Černovická 253/2c, 617 00 IČ: 28149726 pro technologii 
velkoplošné vysprávky dvojitou penetrací asfaltovou emulzí 
9/Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky asfaltobetonových povrchů mikrokobercem 
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10/Soukup Miloš se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem 
11/Soukup Miloš s.r.o. se sídlem Jiráskova 511, 664 11 Zbýšov, IČ: 64503917 pro 
technologii velkoplošné vysprávky asfaltovým recyklátem v tl. 10 cm 
12/Kolomazník Jan, se sídlem Babice 457, 687 03 Babice, IČ: 03729931 pro 
opravu spár v komunikaci z obalované asfaltové směsi. 

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

24. Městská hala v Kuřimi - dodatek č. 1 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Městská sportovní hala v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2016-002 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo. Předmětem dodatku 
jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a méněpráce. 
Na tyto dodatečné stavební práce nebylo, dle nového zákona o zadávání veřejných zakázek, 
provedeno zadávací řízení formou jednacího řízení bez uveřejnění (JŘBU). 
 
Dodatečné práce spočívají v: 
- ztížená pracnost, stabilizace kráterů při pyrotechnickém průzkumu ZL č. 1 -  

Pyrotechnický průzkum pod budovou stavby byl ovlivněn znečištěním letitých navážek kolonie 
a množstvím kovových předmětů a zásypů, které navrženou metodu magnetometrie ovlivňovali 
silně negativním směrem. Při provádění HTU se předpoklady specializované firmy potvrdily a na 
území pod halou byly nalezeny 3 krátery po vybuchlé munici, které byly zavezeny betony 
a stavební sutí. Tato suť rapidně ovlivňovala pyro-průzkum a práce HTÚ musely být dle 
pyrotechnika prováděny pomalým a velice opatrným způsobem s doporučením nepoužívat 
destruktivní pracovní postupy jako buldozer. Tyto krátery byly nalezeny až pod úrovní HTU, takže 
projektant navrhl jejich zavezení, zhutnění a posílení geomříží. 

Vícepráce  299.820,98 Kč bez DPH 
 

- změna hlubinného založení ZL č. 2 - 
Po zahájení přípravy území Investor požadoval upravit celkovou výšku budovy zvednutím celé 
světlosti zhruba o 2m, přičemž tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky a nevede 
k významnému rozšíření rozsahu plnění. Projektant zpracoval změnu projektu, jejíž součástí byly 
i statické změny v založení budovy.  
Po provedení PD vyšlo najevo, že se mění počet pilot, hloubka pilot a tonáž armované oceli a s tím 
související navýšení betonů a délky vrtání, odvozu výkopků a přesunů 

Vícepráce  608.125,56 Kč bez DPH 
Méněpráce   42.162,12 Kč bez DPH 

 
Celková výše víceprací 907.946,54 Kč bez DPH 
Celková výše méněprací  -  42.162,12 Kč bez DPH 
Celkem dodatek č. 1 865.784,42 Kč bez DPH 
 
Návrh nově sjednané ceny 
     Dodatek č. 1   

Cena celkem bez DPH  ......................... 865.784,42 Kč 

DPH  ...................................................... 181.814,73 Kč 

Cena celkem vč. DPH  ....................... 1.047.599,15 Kč 
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Dodatečné práce jsou nezbytné a změna dodavatele by znamenala technické, ekonomické a další 
obtíže. 
 
Přijaté usnesení: 156/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2016/D/0076 na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností 
E.PROXIMA s.r.o., se sídlem Holická 1099/31, 779 00 Olomouc 9, IČ 25395602, 
který spočívá v navýšení ceny díla o 1.047.599,15 Kč vč. DPH z důvodu dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:33 hod. 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Bc. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 29. 3. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 22. 3. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vyřazení majetku  
 2A - vyřazovací protokoly 
3 Simona Hájková, Kuřim a Alexandra Hájková, Kuřim – společný nájem bytu 
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4 Drahomíra Jandeková, Kuřim – žádost o proplacení faktury za výměnu balkónových 
dveří a okna 

5 Manželé Zdeněk Skřišovský a Dana Skřišovská, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy 
dohodou 

6 Petra Mašková, Kuřim – nájemní smlouva 
 6A - informace 
7 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 

smlouva k pozemkům 
7/1 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 

smlouva k pozemkům 
7/2 Lucie Dvořáková, Kuřim – nájemní smlouva k RD, záměr na pronájem RD, pachtovní 

smlouva k pozemkům 
8 Jiří Kašpar – úprava stávajícího vjezdu  
 8A - situace 
 8B - situace 
 8C - smlouva vč. příloh 
9 Bohumil Pělucha – výpůjčka pozemku  
 9A - situace 
 9B - smlouva 
10 Lubomír Vozdecký, Kuřim – pronájem pozemku  
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - nájemní smlouva 
11 Pokyny k zajištění hygienických požadavků a hospodárného užívání energií ve 

školských příspěvkových organizacích zřizovaných městem Kuřim. 
11A - pokyny k zajištění hygienických požadavků a hospodárného užívání energií v PO 
zřizovaných městem 

 11B - oblasti hodnocení práce ředitelů ZŠ a MŠ v roce 2017 
12 Zápis komise stavební ze dne 20. 3. 2017 
 12A - zápis komise stavební 20. 3. 2017 
13 Městská sportovní hala v Kuřimi – projektová dokumentace pro SP 
14 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 901/10 – nájemní smlouva 
15 Výběrové řízení – pořadník – byt č. 947/28 – nájemní smlouva 
16 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 

RD na pozemku p. č. 499 v k. ú. Kuřim“ 
 16A - situace 
 16B - situace 
 16C - smlouva 
17 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro novostavbu 

RD čp. 1741/27 na u. Luční v Kuřimi“ 
 17A - situace 
 17B - geometrický plán 
 17C - smlouva 
18 Společenské a kulturní centrum - administrátor VŘ 
19 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 19A - zápis o výběru žadatele 
 19B - zápis ze šetření 
 19C - aktuální pořadník 
20 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
 20A - situace 
 20B - situace 
 20C - smlouva 
20/1 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku  
21 Souhlas s instalací šikmé schodišťové plošiny 
22 Rekonstrukce a rozšíření kapacit Mateřské školy Zborovská v Kuřimi – dotační 

management 
 22A - nabídka 
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 22B - návrh smlouvy 
 22C - srovnávací cenová nabídka 
 22D - poptávka 
23 VŘ - Oprava povrchů místních komunikací v Kuřimi v roce 2017 
 23A Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 23B Hodnocení nabídek - tabulka 
 23C Protokol o otevírání obálek + Kontrola úplnosti nabídek 
24 Městská hala v Kuřimi - dodatek č. 1152 


