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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 16/2017 konané dne 10. 5. 2017 
 
Přítomni: 
PaedDr. David Holman – místostarosta 

Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Bc. Jan Vlček, MSc. – členové rady města. 

 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
Místostarosta zahájil zasedání RM v 14:16 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy 
nadpoloviční většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 5. 2017 

2 Pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 
bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 

3 Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 

4 Jan Krich – smlouva o ubytování  

5 Radek Peterka – nájemní smlouva 

6 Anna Červená – smlouva o ubytování 

7 Společnost „Kuřim“ – žádost o pronájem pozemku  

8 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 

8/1 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 

8/2 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 

9 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 

10 Odměny Sportovec roku 

10/1 Odměny Sportovec roku 

11 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Kuřimi 

12 Jaroslav Staněk st., Jaroslav Staněk ml., Kuřim - splátkový kalendář 

13 Prodej osobního automobilu 

14 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2018 

15 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Budova šaten 
stadionu v Kuřimi – výměna oken“ 

16 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí  – schválení smlouvy 
s CETIN  na přeložku sítě elektronických komunikací  
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17 Zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ 

17/1 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ - návrh členů 
a náhradníků hodnotící komise 

18 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-
119, obnova“ 

18/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-
119, obnova“ 

18/2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-
119, obnova“ 

18/3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-
119, obnova“ 

19 Městská sportovní hala - zjišťovací řízení 

19/1 Městská sportovní hala – zjišťovací řízení 

19/2 Městská sportovní hala – zjišťovací řízení 

20 Městská sportovní hala – smlouva pro stanovení podmínek připojení plynárenského 
zařízení 

21 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 
dodatek č. 2 

22 Dod. č. 1 SOD č. 2017-D-0068 Zastávka Díly za sv. Jánem 

23 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

24 Smlouva o reklamě a propagaci 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 5. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor investiční žádá o prodloužení termínu plnění: 
 
Usnesení č. 107/2017 a 108/2017: 
Akce: „Modernizace a rozšíření varovného, předpovědního a výstražného systému, včetně zpracování 
digitálního povodňového plánu pro město Kuřim“. 
Odbor investiční na základě telefonického rozhovoru a doporučení zástupce Státního fondu životního 
prostředí (SFŽP) zašle písemně výsledek výběrového řízení na SFŽP ke kontrole a teprve po 
odsouhlasení správnosti postupu výběhového řízení (posouzení a hodnocení nabídek) SFŽP smlouvu 
o dílo s vybraným uchazečem uzavře. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení 107/2017 a 108/2017 do 31. 7. 
2017. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
 
 
Přijaté usnesení: 217/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 5. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 107/2017 a 108/2017 do 31. 7. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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2. Pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel 
města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá ke schválení pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 
Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
 
Přílohy: A - pořadník č. 39 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:20 hod. A. Janoušková – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – ptá se, zda z pořadníku vypadli ti, kteří nepřišli na výběrová řízení? 
A. Janoušková – ano, vyřadili jsme 5 žadatelů. 
 
Přijaté usnesení: 218/2017 - RM schvaluje pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu dle 

Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

3. Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o povolení stavebních úprav 
v bytě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Naděžda Zajíčková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 870/5, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. 
Jungmannova, který je součástí pozemku parc. č. 1853, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva je 
uzavřena na dobu určitou. 
Dne 3. 5. 2017 požádala paní Zajíčková o povolení stavebních úprav v bytě, které budou spočívat 
v přestavbě kuchyně do prostoru chodby. Z kuchyně vznikne třetí pokoj. V rámci úprav budou 
provedeny instalatérské a elektro práce a dále dojde k přesunutí zemního plynu. Náklady na stavební 
úpravy ponese paní Zajíčková. 
Dle vyjádření OSŽP není ke zmíněným stavebním úpravám nutný souhlas stavebního úřadu. 
 
OMP navrhuje, aby souhlas byl udělen za podmínek: 

- nájemce provede tuto úpravu vlastním nákladem (tento závazek vyplývá i ze samotné žádosti 
nájemce), 

- v případě skončení nájmu uvede byt do původního stavu, nedohodnou-li se strany jinak, 
- v případě, že pronajímatel nebude žádat uvedení bytu do původního stavu, ponechá nájemce 

provedenou úpravu bytu bez nároku na úhradu vložených finančních prostředků. 
 
Pokud rada města úpravu bytu odsouhlasí, budou k písemnému vyhotovení usnesení rady města 
doplněny i tyto navržené podmínky. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – vložit i do usnesení, co je uvedeno v odůvodnění, tj.: „bez nároku na úhradu vložených 
finančních prostředků“. 
 
Přijaté usnesení: 219/2017 - RM souhlasí se stavebními úpravami v bytě č. 870/5, 2+1, umístěného 

ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 870, 871 v ul. Jungmannova 
v Kuřimi, které provede na svůj náklad a bez nároku na úhradu vložených 
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finančních prostředků nájemce bytu paní Naděžda Zajíčková, trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:26 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního a odešla 
A. Janoušková. 
 
 
 

4. Jan Krich – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Jan Krich, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 5. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček navrhuje přestěhovat p. Kricha do objektu sociálního 
bydlení a uvolnit tak lůžko v chatě pro R. Peterku. 
OMP navrhuje uzavřít nájemní smlouvu na tři měsíce do 31. 8. 2017. 
 
Přílohy: A - smlouva o ubytování 
 
Přijaté usnesení: 220/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o ubytování, jejímž předmětem je 

poskytnutí ubytování v místnosti č. 2 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská 
č. p. 1182 na pozemku parc. č. 2748 v obci a k. ú. Kuřim na dobu určitou do 31. 8. 
2017, za cenu 700 Kč/měs. (poplatek za ubytování) + paušální úhrada za služby, 
s Janem Krichem, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

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

5. Radek Peterka – nájemní smlouva 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Pan Radek Peterka, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 5. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček doporučuje přestěhovat p. Peterku zpět do chaty pod 
Zlobicí. Pan Peterka bydlel v této chatě během loňského roku, než byl přestěhován do objektu 
sociálního bydlení. 
OMP navrhuje uzavřít smlouvu s p. Peterkou na tři měsíce do 31. 8. 2017. 
 
Přílohy: A - nájemní smlouva 
 
 
Přijaté usnesení: 221/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy s Radkem Peterkou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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. 8. 2017 za cenu 
605 Kč/měsíčně. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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6. Anna Červená – smlouva o ubytování 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Paní Anna Červená, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 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 31. 5. 2017. 
Jelikož jmenovaná nemá nadále kde bydlet, žádá RM o další prodloužení smlouvy.  
OMP navrhuje prodloužit smlouvu o ubytování o tři měsíce do 31. 8. 2017. 
OSVP - inspektor veřejného pořádku M. Žáček souhlasí s prodloužením. 
 
Přijaté usnesení: 222/2017 - RM schvaluje prodloužení smlouvy o ubytování č. 2016/O/0068 

s Annou Červenou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, ve věci užívání 
místnosti č. 6 v objektu sociálního bydlení na ul. Tišnovská č. p. 1182 v Kuřimi do 
31. 8. 2017. 

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

8. HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena 
na inženýrské sitě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ing. Martin Sádovský požádal v zastoupení investora společnosti HUNSGAS s.r.o. se 
sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ 25277715, o vyjádření města ke stavbě „Mycí 
centrum HUNSGAS - samoobslužná automatická myčka aut 2+1 L - Kuřim“. Konkrétně se jedná 
o novostavbu myčky pro osobní automobily v prostoru stávající výdejny PHM při ulici Brněnská na 
pozemku investora parc. č. 2625/2 v k. ú. Kuřim v Kuřimi - vizte př. A, (dále jen „stavba“). 
 
Realizace stavby zasáhne mimo jiné i do pozemků ve vlastnictví města Kuřimi. Pro stavební řízení je 
potřeba dotčení pozemků smluvně ošetřit. 
 
OMP a OI doporučují: 

1. Splašková kanalizační přípojka bude mimo jiné uložena v pozemcích města a to parc. č. 4225, 
605/2 a 612/13 a vodovodní přípojka v pozemku parc. č. 432/24 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. 
Obě přípojky budou ve vlastnictví společnosti HUNSGAS s.r.o. Z tohoto důvodu 
doporučujeme uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - vizte př. C. Věcné břemeno bude 
zřízeno na dobu neurčitou za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každou 
zřízenou služebnost jednotlivě. Náklady na jeho zřízení ponese investor. 

 
2. Plynovodní přípojka bude mimo jiné uložena v pozemcích města a to parc. č. 432/24 a 4225 

vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Přípojka bude ve vlastnictví společnosti HUNSGAS s.r.o. 
Z tohoto důvodu doporučujeme uzavřít smlouvu o zřízení věcného břemene - vizte př. D. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu ve výši 250 Kč/bm bez DPH, 
minimálně však za 2.000 Kč bez DPH, na dobu neurčitou. Náklady na jeho zřízení ponese 
investor. 

 
3. Vyústění dešťové kanalizace z retenční nádrže bude mimo jiné uloženo v pozemku města a to 

parc. č. 2635/1 v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Jedná se o vyústění přepadu do vodního toku 
Mozovského potoka, které bude provedeno dlažbou z lomového kamene do betonového lože. 
V tomto případě OMP navrhuje uzavřít smlouvu o umístění stavby za poplatek ve výši 
10.000 Kč bez DPH - vizte př. E. 

 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
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C - smlouva 
D - smlouva 
E - smlouva 

 
Diskuse: 
D. Holman – chybí nám stanoviska Povodí Moravy? 
P. Ondrášek – společnost Hunsgas povolení povodí má a má ho k dispozici i město. Provozní doba 
nebude stanovena, protože jde o samoobslužnou myčku, tzn. teoreticky může být hlučná v noci, ale to 
to by byla spíše ojedinělá výjimka. Provozní dobu by pak v případě častějších problémů město mohlo 
vyžadovat a stanovit v souladu s platnou vyhláškou o nočním klidu. Dále upozorňuje, že kontejnery na 
separovaný odpad stojí na pozemku p. Peška, ale měli bychom řešit přemístění, popřípadě řešit 
pronájem tohoto pozemku. 
D. Holman – většinou se to řeší souhlasem s umístěním. 
 
Přijaté usnesení: 223/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování splaškové kanalizační přípojky do části pozemků parc. č. 4225, 
605/2 a 612/13 a vodovodní přípojky do části pozemku parc. č. 432/24 vše v k. ú. 
a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch společnosti HUNSGAS s.r.o., se sídlem 
Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ 25277715, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH za každou zřízenou služebnost jednotlivě. 
Náklady zřízení služebnosti ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

8/1. HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena 
na inženýrské sitě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 224/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

a provozování plynovodní přípojky do části pozemků parc. č. 432/24 a 4225 vše 
v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1, ve prospěch společnosti HUNSGAS s.r.o., se sídlem 
Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 Brno, IČ 25277715, jako oprávněného 
z věcného břemene v rozsahu dle přílohy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného 
břemene. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou 
úhradu ve výši 250 Kč/bm bez DPH minimálně však 2.000 Kč bez DPH. Náklady 
na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

8/2. HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena 
na inženýrské sitě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Diskuse: 
D. Holman – souhlasíme za podmínky, že provozní doba bude respektovat dobu nočního klidu. 
 
Přijaté usnesení: 225/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Mycí 

centrum HUNSGAS - samoobslužná automatická myčka aut 2+1 L - Kuřim“ se 
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společnosti HUNSGAS s.r.o., se sídlem Franzova 830/125, Maloměřice, 614 00 
Brno, IČ 25277715, kterou bude částečně dotčen pozemek parc. č. 2635/1 v k. ú. 
Kuřim, LV č. 1, dle přílohy za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH. 

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

7. Společnost „Kuřim“ – žádost o pronájem pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost „Kuřim“, se sídlem Koželužská 2246/5, Praha 8, požádala město Kuřim o vyjádření 
k provedení dočasného příjezdu přes pozemky města Kuřimi pro realizaci železniční stavby „Zvýšení 
traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“. 
 
Pro realizaci stavby je potřeba vybudovat pojízdné plochy ze štěrkodrti v šířce 3 m a zatrubnění části 
potoka pro příjezd stavebních strojů a nákladních automobilů na svah zemního tělesa železniční dráhy 
v k. ú. Kuřim - vizte př. A. Jedná se o lokalitu u rybníku Srpek. V příloze C jsou červenou barvou 
zvýrazněny pozemky v majetku města. 
Vybudováním dočasných pojízdných ploch budou mimo jiné dotčeny pozemky ve vlastnictví města 
a to parc. č. 123 (ostatní plocha) o vým. 37 m

2
, parc. č. 1368 (trvalý travní porost) o vým. 75 m

2
 a parc. 

č. 2778 (koryto vodního toku) o vým. 47 m
2 

vše v k. ú. Kuřim - vizte př. B. Celková výměra dotčených 
pozemků je 159 m

2
. Plánovaná doba stavby se předpokládá v období od června do listopadu 2017, tj. 

6 měsíců. Správce Lučního potoku, Povodí Moravy, s. p., závod Dyje, s předloženým řešením 
souhlasí. 
 
OMP a OI doporučuje dotčené pozemky pronajmout za cenu dle obecně závazné vyhlášky města 
Kuřimi o místním poplatku za užívání veřejného prostranství tj. za cenu ve výši 7,50 Kč/m

2
/měsíc. 

Měsíční nájemné za 159 m
2
 bude ve výši 1.193 Kč/měsíc. 

Na základě výše uvedeného OMP doporučuje vyhlásit záměr na pronájem předmětných pozemků. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 

 
Přijaté usnesení: 226/2017 - RM schvaluje záměr na pronájem části pozemků parc. č. 123 o vým. 

37 m
2
,
 
parc. č. 1368 o vým. 75 m

2 a 
parc. č. 2778 o vým. 47 m

2 
vše v k. ú. Kuřim 

o celkové výměře 159 m
2
 společnostem S u b t e r r a a.s., IČ 45309612 a OHL 

ŽS, a.s., IČ 46342796, jako společným nájemcům za účelem vybudování pojízdné 
plochy pro stavbu „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Kuřim - Tišnov“, na dobu 
určitou od 1. 6. do 30. 11. 2017 za nájemné ve výši 7,50 Kč/m

2
/měsíc. 

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

9. Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Veřejná zakázka malého rozsahu „Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim“ byla radou města 
přidělena společnosti DAFRA INVEST s.r.o. 
Jedním z požadavků zadavatele uvedených ve výzvě k podání nabídky bylo předložení návrhu 
smlouvy o servisních službách uchazečem za daných podmínek, tj. pro dopravu bylo stanoveno max. 
13 Kč/km vč. DPH a pro servisní činnosti max. 500 Kč/hodinu vč. DPH. OI návrh servisní smlouvy 
uchazeče v souladu s podmínkami výzvy připomínkoval a předkládá zadavateli ke schválení 
výslednou projednanou verzi smlouvy na servisní služby ve výši dle nabídky 11 761,20 Kč za 3 roky, 
vč. DPH. 
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Zajišťující odbor doporučuje radě města schválit přiložený návrh servisní smlouvy společnosti 
DAFRA INVEST s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 664 31 Kuřim, IČ 29205310, v hodnotě 
11.761,20 Kč. 
 
Přílohy: A – návrh servisní smlouvy 
 
 
Z jednání odešla v 14:45 hod. J. Viktorinová. 
 
 
Přijaté usnesení: 227/2017 - RM schvaluje znění Servisní smlouvy na zakázku „Úprava studniční 

vody pro Wellness Kuřim“ a souhlasí s uzavřením smlouvy se společností DAFRA 
INVEST s.r.o., se sídlem Na Vyhlídce 1904/8, 664 31 Kuřim, IČ 29205310, která je 
zhotovitelem zakázky, za cenu 11.761,20 Kč/ 3 roky. 

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

10. Odměny Sportovec roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
V rámci udílení cen Sportovec města Kuřimi za rok 2016 je navrhováno vyplacení následujících 
odměn formou daru: 
 
Ondřej Ježek - 1.000 Kč 
Aleš Sikora - 1.000 Kč 
Michal Plšek - 1.000 Kč 
David Prokeš - 1.000 Kč 
Jakub Odehnal - 1.000 Kč 
Alexandra Smíšková - 1.000 Kč 
 
S klubem SK Kuřim bude uzavřena darovací smlouva (2.000 Kč) - samostatný materiál. 
 
Částkou 8.000 Kč na odměny přispěla společnost IMOS development, investiční fond s proměnným 
základním kapitálem, a.s. 
 
 
Z jednání se vzdálil 14:57 hod. P. Ondrášek – přítomni 3 členové rady. 
 
 
Přijaté usnesení: 228/2017 - RM schvaluje vyplacení odměn formou daru osobám odměněných 

v rámci ankety Sportovec města Kuřimi roku 2016, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
 
 
 

10/1. Odměny Sportovec roku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
Přijaté usnesení: 229/2017 - RM schvaluje uzavření darovací smlouvy na poskytnutí finančního 

daru ve výši 2.000 Kč, jako odměnu udělenou v rámci ankety města Sportovec 
města Kuřimi, se spolkem Sportovní klub Kuřim, z.s., U Stadionu 697/2, Kuřim, 
IČ 44947712. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (D. Sukalovský, P. Ondrášek). 
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11. Schválení Plánu odpadového hospodářství města Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Jaroslav Hamřík) 
 
Město Kuřim má dle § 44 odst. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění (dále jen 
„zákon o odpadech“) povinnost zpracovat plán odpadového hospodářství původce odpadů (dále jen 
„POH“). 
POH se zpracovává za účelem vytváření podmínek pro předcházení vzniku odpadů a nakládání s nimi 
podle zákona o odpadech a dále za účelem stanovení cílů a souboru opatření k jejich dosažení ve 
stanovených termínech pro oblast odpadového hospodářství. Zpracovávají ho původci odpadů, kteří 
produkují ročně více než 10 t nebezpečného odpadu nebo více než 1000 t ostatního odpadu. Je 
závazným podkladem pro činnost Města v oblasti odpadového hospodářství. Musí být v souladu se 
závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje a jejími změnami. 
Současný POH města Kuřimi byl schválen usnesením RM č. 132/2013 dne 6. 3. 2013. 
Vzhledem k tomu, že byl v roce 2016 schválen nový POH Jihomoravského kraje a POH obce musí být 
dle zákona o odpadech v souladu se závaznou částí plánu odpadového hospodářství kraje, bylo nutné 
nechat zpracovat nový POH města Kuřimi. Následně byl předložen v souladu se zákonem o odpadech 
Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, který k němu neměl připomínky. 
POH je zpracován na období 10-ti let, tj. od 2017 do 2026. 
 
Přílohy: A – analytická část 

B – závazná část 
C – směrná část 
D – vyjádření JMK 

 
 
Na jednání se vrátil v 15:03 hod. P. Ondrášek – přítomni 4 členové rady. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – osvětlil smysl plánu odpadového hospodářství a zmínil vybraná opatření. 
 
 
Přijaté usnesení: 230/2017 - RM schvaluje Plán odpadového hospodářství města Kuřimi dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček)  Zdržel se: 1 (P. Ondrášek) 
Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

12. Jaroslav Staněk st., Jaroslav Staněk ml., Kuřim - splátkový 
kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Pan Jaroslav Staněk, nar. xxxx, a pan Jaroslav Staněk, nar. xxxx, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 1124/8 umístěného v podkroví bytového 
domu č. p. 1122, 1123, 1124 v ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2138/3, vše 
v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva s nájemci je uzavřena na dobu určitou - do 30. 6. 2017. 
Pan Jaroslav Staněk st. požádal dne 3. 5. 2017 o uzavření splátkového kalendáře, jehož 
prostřednictvím bude uhrazen dluh na nájemném a úhradách za služby za část měsíce ledna 2016, 
dále za měsíce duben, srpen, říjen, listopad a prosinec 2016 a dále za měsíce leden a únor 2017 
a část měsíce března 2017. Nájemné za měsíc duben byl uhrazen řádně v termínu. Ke dni 30. 4. 2017 
činí dluh částku xxxxxx Kč. Pan Staněk navrhuje měsíční splátku ve výši xxxx Kč. Úrok z prodlení 
bude řešen 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 
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splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
Přijaté usnesení: 231/2017 - RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s panem Jaroslavem 

Staňkem, nar. xxxx, a panem Jaroslavem Staňkem, nar. xxxx, oba trvale bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim, jehož prostřednictvím bude splacen dluh 
(jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 1124/8 v ul. Bezručova čtvrť, 
umístěný v podkroví bytového domu č. p. 1122, 1123, 1124, který je součástí 
pozemku parc. č. 2138/3, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve výši xxxxxx Kč. Výše splátek 
bude činit částku xxxxx Kč/měs. 

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

13. Prodej osobního automobilu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Na základě pokynu tajemníka zrealizoval technik služebních vozidel prostřednictvím autobazaru 
prodej osobního automobilu Škoda Felicia, SPZ 8B81200, reg. 05/1999. O automobil projevil zájem 
pan Vít Zachoval, Žernovník xx, PSČ 679 21. 
 
Přijaté usnesení: 232/2017 - RM schvaluje prodej osobního automobilu Škoda Felicia, SPZ: 

8B81200, panu Vítu Zachovalovi, Žernovník xx, PSČ  679 21, za cenu 3.000 Kč vč. 
DPH. 

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

14. Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Proces optimalizace sítě sociálních služeb reaguje na potřebu vytvořit udržitelnou a efektivní síť 
služeb nezbytných pro sociální stabilitu na území daných obcí i v celém kraji. Jihomoravský kraj proto 
požádal obce s rozšířenou působností o spolupráci na vytvoření návrhu minimální sítě sociálních 
služeb na okresní úrovni, která odráží priority jednotlivých ORP. 
Zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, ukládá krajům povinnost 
(§ 95 písm. h) „určovat síť sociálních služeb na území kraje a přitom přihlížet k informacím obcí 
sděleným podle § 94 písm. f).“ Obec pak dle uvedeného legislativního vymezení „spolupracuje 
s krajem při určování sítě sociálních služeb na území kraje; za tím účelem sděluje kraji informace 
o kapacitě sociálních služeb, které jsou potřebné pro zajištění potřeb osob na území obce …“. 
JMK v návaznosti na výše uvedené legislativní požadavky požádal obce s rozšířenou působností 
o spolupráci na vytvoření návrhu sítě sociálních služeb na okresní úrovni, která odráží priority 
a potřeby jednotlivých ORP. 
Návrhem okresní sítě služeb se rozumí definice sociálních služeb a jejich kapacit, jejichž zachování je 
v daném území žádoucí, a které představují nepodkročitelný základ pro sociální stabilitu dané lokality. 
Zájem na udržení služeb zařazených do návrhu okresní sítě bude deklarován ochotou obce/obcí 
podílet se na spolufinancování služeb podle podmínek stanovených JMK na příslušný rok. 
 
Přílohy: A – pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb 

B – síť 2018 
 
Na jednání se dostavila v 15:11 hod. A. Novotná – referentka odboru sociálních služeb a prevence. 
 
Přijaté usnesení: 233/2017 - RM schvaluje zařazení sociálních služeb působících v ORP Kuřím 

(uvedených v příloze B) do sítě sociálních služeb pro rok 2018. 
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Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
Z jednání odešla v 15:15 hod. A. Novotná. 
 
 
 

15. Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky 
„Budova šaten stadionu v Kuřimi – výměna oken“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Budova šaten stadionu v Kuřimi - výměna oken“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OI-2017-007 
 
Jedná se o výběrové řízení na výše uvedenou akci. Předmětem plnění veřejné zakázky malého 
rozsahu na stavební práce je zhotovení díla v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované 
TIPRO projekt s.r.o., z 04/2017. Předmětem prací bude: 

- demontáž kari-sítí tvořících předokenní mříže a jejich uložení ve skladu města; 
- demontáž venkovních plechových parapetů; 
- demontáž a likvidace stávajících oken; 
- odbourání vnitřních parapetů z keramického obkladu; 
- oklepání omítek v ostění, nadpraží a parapet; 
- dodávka a montáž plastových oken a parapetů dle projektové dokumentace; 
- zednické zapravení jednovrstvou ruční omítkou a výmalba nové omítky, z vnitřní strany, 

disperzní bílou malbou. 
 
Náklady na akci budou čerpány z ORG č. 1237 000 000 „Rekonstrukce tribuny stadionu“. 
Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba p. Šrámková. OI doporučuje 
radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené zakázky malého 
rozsahu na stavební práce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, 
o zakázkách města, a dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky a návrh členů hodnoticí 
komise. 
 

Návrh členů hodnoticí komise:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman   1. Mgr. Ing. Drago Sukalovský 
2. Ing. Rostislav Hanák   2. Ing. Renata Havlová 
3. David Břenek    3. Ing. Petr Němec 
4. Ing. Dagmar Ševčíková   4. Tomáš Kovanda 
5. Radka Svobodová   5. Hana Koláčková 

 
Přílohy: A - návrh smlouvy o dílo 

B - výzva k podání nabídky 
 
 
Na jednání se dostavil v 15:22 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – původně se obával, že v tak velkém rozměru je nutné použít hliníkové rámy, ale po 
konzultacích s výrobci mu bylo sděleno, že i při tomto rozměru nepředstavuje navržené řešení 
s plastovými okny žádné riziko. Otázka volby materiálu (plast nebo hliník) se týká především vzhledu 
budovy. 
J. Vlček – připomněl význam budovy. 



 
 

 

12 

P. Ondrášek – pokud zde budou hliníková okna, potom bychom měli vyměnit i vstupní dveře. 
K původnímu vzhledu budovy patří dvojnásobně širší dveře a barevnost fasády, která dříve udávala 
pro tělovýchovu Kuřimi klubové barvy (červenou a černou). 
D. Holman – esteticky by mohla pomoci úprava barevnosti těch dveří, sladění s fasádou, kterou 
musíme také zrealizovat letos. 
S. Bartoš – objekt měl na počátku významnou architektonickou i stavební kvalitu. Stavební úpravy 
objekt architektonicky negativně poznamenaly. Nyní záleží, jestli je zájem postupnými kroky tento 
objekt vrátit tam, kde byl z pohledu architektonického. 
D. Holman – vrátit znamená mít tam méně šaten než je nyní, mít tam zatékající a nepotřebnou tribunu 
na střeše objektu? Vytrhat všechna plastová okna a nahradit je hliníkem? Anebo nechat část oken 
v plastu a zbytek udělat z hliníku? Připomíná názor projektanta Titla, který kombinování stávajících 
plastových oken na budově s novými hliníkovými nedoporučil. Doslova hovořil o „komediantské 
boudě“. Proto se předkladatel přiklání k tomu, abychom na již existující plastová okna nenavazovali 
zcela jinými, hliníkovými, ale plastovými. 
J. Vlček – do budoucna by se přikláněl k oknům hliníkovým. Ale chápe i finanční stránku. 
P. Ondrášek – s tím také souhlasí, raději by se stavebními pracemi letos počkal a řešil okna později 
a komplexněji včetně dveří. 
D. Holman – pokud by naše jednání mělo skončit tím, že se to celé zase odloží, raději teď sám 
navrhnu hliník. I když kombinaci plastu s hliníkem považuji za esteticky nevhodné řešení, 
upřednostňuji tento kompromis v zájmu zajištění bezpečnosti provozu. Stará okna hrozí vypadnutím. 
Ve výzvě tedy dojde ke změně a poptávat budeme dodávku a montáž hliníkových oken a parapetů. 
 
Přijaté usnesení: 234/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení zhotovení zakázky malého 

rozsahu na stavební práce „Budova šaten stadionu v Kuřimi - výměna oken“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky se změnou a jmenuje členy a náhradníky 
hodnoticí komise ve složení podle návrhu. 

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

16. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí – 
schválení smlouvy s CETIN na přeložku sítě elektronických 
komunikací 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době je 
zveřejněno výběrové řízení na zhotovitele podle interní směrnice S2/2015/RM - VZMR limit IV. 
Před zahájením realizace stavby je potřeba smluvně vyřešit podmiňující investici provedení přeložky 
slaboproudých kabelů CETIN v místě nového přechodu pro chodce. Náklady na přeložku si CETIN 
vyčíslil na částku 129.943 Kč, překládka je podle zákona č. 127/2005 Sb. mimo předmět DPH.  
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o realizaci překládky elektronických komunikací se 
společností CETIN č. VPI/MJ/2016/00036 za cenu 129.943 Kč. 
 
Přílohy: A - návrh smlouvy 

B - situace SO 451 
C - rozpočet 

 
Přijaté usnesení: 235/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy na realizaci překládky sítě 

elektronických komunikací pro Okružní křižovatku a autobusovou zastávku 
v Kuřimi - Podlesí se společností Česká telekomunikační infrastruktura a.s. 
(CETIN), Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3 - Žižkov, IČ 04084063. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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17. Zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce a rozšíření kapacit 
mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy 

Zborovská v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
Jedná se o zadávací řízení na výše uvedenou akci a to v režimu podlimitní veřejné zakázky, která je 
dotačně podpořena. Zajišťujícím odborem pro tuto akci je odbor Investiční, odpovědná osoba Ing. 
Hanáková. Administraci veřejné zakázky provádí fa EUROVISION - Mgr. Alice Šuhájková, tato 
společnost sestavila zadávací dokumentaci, kterou připomínkovalo OI. Zadávací dokumentace bude 
odeslána ke kontrole poskytovatele dotace na CRR. Po schválení zadávací dokumentace bude 
bezodkladně zahájeno výběrové řízení. OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího 
řízení, zadávací dokumentaci a návrh smlouvy o dílo. 
 
Přílohy: A – výzva 

B – zadávací dokumentace 
C – smlouva o dílo 
D – editovatelné přílohy 

 
Přijaté usnesení: 236/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení podlimitní veřejné zakázky 

na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy 
Zborovská v Kuřimi“, a schvaluje zadávací dokumentaci vč. návrhu smlouvy 
o dílo. 

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

17/1. „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 
v Kuřimi“ - návrh členů a náhradníků hodnotící komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s podlimitní veřejnou zakázkou „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy 
Zborovská v Kuřimi“ OI doporučuje jmenovat komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 
zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami, v následujícím složení. 
 
Návrh členů hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Mgr. Alice Šuhájková 
5. Mgr. Lenka Slámová 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Jan Herman 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Bc. Lucie Ema Grohová 
5. Ing. Renata Havlová 
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Diskuse: 
D. Holman – paní Šuhájková je administrátorkou a neměla by být členem hodnoticí komise. Navrhuje 
změnu: 
Návrh členů hodnoticí komise: 

1. PaedDr. David Holman 
2. Ing. Rostislav Hanák 
3. Stanislav Bartoš 
4. Bc. Lucie Ema Grohová 
5. Mgr. Lenka Slámová 

 
Návrh náhradníků hodnoticí komise: 

1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Jan Herman 
3. Ing. Dagmar Ševčíková 
4. Mgr. Alice Šuhájková 
5. Ing. Renata Havlová 

 
Přijaté usnesení: 237/2017 - RM schvaluje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ 
se změnou. 

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

18. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Rada města Kuřimi dne 8. 2. 2017 schválila usnesení č. 50/2017 ve věci zřízení věcného břemene na 
městských pozemcích v rámci stavby s názvem „VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“. 
 
 
50/2017 
Rada města 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. 1843/21, 2976/1, 
2976/14, 2977/2, 2982/1, 2982/2, 2982/3, 2989/1, 2989/2, 2990/2, 2990/3, 2990/5, 2991/4 a 2991/5 
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 30.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese 
oprávněný z věcného břemene. 

 
Jedná se o stavební úpravu sítě VN č. 366 na ulici U Stadionu a Blanenská. Stavební úprava sítě VN 
bude spočívat v náhradě nadzemního vedení VN č. 366 novým zemním kabelovým vedením VN 
č. 366 - vizte př. A. 
 
Od původního záměru bylo upuštěno a investoři se s městem dohodli na rozčlenění původní stavby 
na 3 nové stavby - vizte př. B, C, D následovně: 
 

1. „VN366 kabelizace pb.106-119, obnova-1040011915“ - délka kabelu cca 330 m“. Věcné 
břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2976/1, 2976/14, 2977/2, 2982/1, 2982/2 
a 2988/3 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. E. 
 



 
 

 

15 

2. „Kuřim, Blanenská, př. VNk+NNk, Kaufland, 2991-1030036032“ - délka kabelu cca 102 
m“. Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 2990/2, 2990/3, 2990/5 
a 2991/4 vše v k. ú. Kuřim - vizte př. F. 
 

3. „Kuřim, Blanenská, sm. VNk366, Kaufland, 2991-1030036703“ - délka kabelu cca 6 m“. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 2990/3 v k. ú. Kuřim - vizte př. G. 

 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
OMP doporučuje usnesení č. 50/2017 ze dne 8. 2. 2017 zrušit a přijmout tři nová usnesení. Věcné 
břemeno bude zřízeno k částem pozemků dle příloh E, F a G, na dobu neurčitou, úplatně, za 
jednorázovou náhradu v celkové 10.000 Kč bez DPH za každých započatých 200 m délky vedení. 
Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene. Budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene na jednotlivé stavby 
předkládá OMP v příloze H, CH, I. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - situace 
D - situace 
E - situace 
F - situace 
G - situace 
H - smlouva 
CH - smlouva 
I - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 238/2017 - RM ruší usnesení č. 50/2017 ze dne 8. 2. 2017 ve věci zřízení věcného 

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

18/1. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 239/2017 - 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. 2976/1, 2976/14, 
2977/2, 2982/1, 2982/2 a 2988/3 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno 
bude zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 20.000 Kč bez DPH na dobu 
neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí 
smlouvě o zřízení věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
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18/2. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 240/2017 - 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. 2990/2, 2990/3, 2990/5 
a 2991/4 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 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. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
věcného břemene. 

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

18/3. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„VN366 kabelizace pb.106-119, obnova“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 241/2017 - 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 části pozemku parc. č. 2990/3 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. 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. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 

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

19. Městská sportovní hala - zjišťovací řízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
S ohledem na skutečnost, že KÚ JmK v závěru zjišťovacího řízení (č. j. JMK 56592/2017 ze dne 18. 4. 
2017) pro záměr "Sportovní areál Kuřim" rozhodl na základě vyjádření KHS JmK a dalších o tom, že 
záměr bude posuzován podle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve 
znění pozdějších předpisů. Rada města Kuřimi by měla schválit úpravu záměru a předložení nového 
oznámení záměru se zapracovanými požadavky dotčených orgánů. Úprava záměru spočívá ve změně 
vedení obslužné komunikace od kruhového objezdu ke sportovní hale. KÚ JmK pak bude zaslána 
žádost o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí. Tato změna umožní nové podání pro 
zjišťovací řízení. Následně bude KÚ JmK předloženo nové oznámení záměru. 
 
Dne 13. 3. 2017 jsme obdrželi dopis s oznámením, že naše žádost o dotaci byla vybrána 
k financování z programu MŠMT 133510, podpora materiálně technické základny sportu ve výši 
20 mil. Kč. 
 
Dnešního dne však máme informaci, že investiční program byl zrušen v souvislosti s demisí ministryně 
školství. Po konzultaci na MŠMT máme informaci, že nový program bude vyhlášen v červnu tohoto 
roku. Proto, abychom mohli halu co nejdříve zkolaudovat a uvést do provozu a nebyli jsme ohroženi 
cirka jednoročním procesem EIA, navrhujeme oddělení inženýrských sítí (voda, plyn, elektro, 
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kanalizace dešťová a splašková) ke sportovní hale od celého projektu společného pro zimní stadion 
a hotel. Takto rozdělený projekt bude možné samostatně povolit a zkolaudovat. 
Příjezdová komunikace a parkoviště zůstanou dle původního projektu. Dešťové vody dočasně 
svedeme do již vybudované retence u říčky Kuřimky. 
 
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 - společnost Ateliér DPK, s.r.o. Celková cena za zpracování projektové 
dokumentace bude dohodnuta do 12. 5. 2017 a předložena ke schválení. 
 
Přijaté usnesení: 242/2017 - RM schvaluje úpravu záměru „Sportovní areál Kuřim“ dle zápisu, 

podání žádosti o ukončení procesu posuzování vlivů na životní prostředí 
a předložení nového oznámení záměru. 

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

19/1. Městská sportovní hala - zjišťovací řízení 
 
Přijaté usnesení: 243/2017 - RM souhlasí s oddělením inženýrských sítí pro potřeby sportovní haly 

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

19/2. Městská sportovní hala - zjišťovací řízení 
 
Přijaté usnesení: 244/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM o zadávání zakázek malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace pro umístění stavby na infrastrukturu inženýrských sítí a části 
zpevněných ploch Sportovního areálu a schvaluje jako zhotovitele společnost 
Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817. 

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

20. Městská sportovní hala – smlouva pro stanovení podmínek 
připojení plynárenského zařízení 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí a stavební povolení. V současné době je stavba 
realizována.  
Z důvodu změny trasování inženýrských sítí projednáváme s dotčenými orgány státní správy 
projektovou dokumentaci k změně územního rozhodnutí. 
Pro vydání souhlasného stanoviska k připojení plynu, je třeba uzavřít Smlouva o podmínkách 
napojení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí 
nájemní. 
Tato smlouva již byla uzavřena v roce 2016, ale bohužel jí vypršela platnost dříve, než byla provedena 
realizace této přípojky. 
OI doporučuje radě města schválit tuto smlouvu o podmínkách napojení v budoucnu realizovaného 
plynárenského zařízení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě 
budoucí nájemní. 
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Přílohy: A – smlouva připojení 
 
Přijaté usnesení: 245/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o podmínkách napojení, o spolupráci 

a součinnosti při realizaci plynárenského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní pro 
akci „Městská sportovní hala v Kuřimi“ se společností GasNet, s.r.o., Klíšská 
940/96, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem, IČ 27295567. 

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

21. Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské 
a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 2 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na základě usnesení RM ze dne 13. 6. 2013 č. usnesení 375/2013 byla dne 18. 6. 2013 uzavřena 
smlouva o dílo zhotovení projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se 
spol. ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ, s.r.o., Brno, nám. Svobody 702/9, PSČ 602 00, IČ 
27755690. 
Na základě usnesení RM ze dne 19. 6. 2013 č. usnesení 403/2013 byl dne 21. 6. 2013 uzavřen 
dodatek č. 1, který měnil celkovou cenu smlouvy o dílo. 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo. Předmět dodatku je 
objektivní potřeba opakování výběrového řízení na zhotovitele stavby - část Spolupráce při výběru 
zhotovitele stavby. Dále také navýšení limitu investičních nákladů stavby a změna fakturace 
Zhotovitele PD Objednateli za část díla DPS a spolupráci při výběru zhotovitele stavby. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 2 k SoD 2013D0041 
 
Přijaté usnesení: 246/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 2013/D/0041 

na zhotovení projektové dokumentace stavby "Společenské a kulturní centrum 
v Kuřimi“ se společností ARCHTEAM PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ s.r.o., se sídlem 
Dominikánská 342/19, 602 00 Brno, IČ 27755690. 

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

22. Dod. č. 1 SOD č. 2017-D-0068 Zastávka Díly za sv. Jánem 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souladu se schváleným rozpočtem města dokončuje OI realizaci stavby. Při realizaci stavby došlo 
k několika změnám projektu, z nichž některé zvyšují cenu díla tím, že nahrazují materiály vhodnějšími 
nebo doplňují stavbu o přístřešek, apod. V důsledku požadovaných úprav nebyly prováděny položky, 
které naopak snižují cenu díla při zachování sledovaných parametrů projektu. 
Předložený dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo vyčísluje vícepráce ve výši 147.448,74 Kč a méněpráce ve 
výši 113.106,57 Kč. Celkem tedy tento dodatek č. 1 navyšuje cenu díla o 34.342,17 Kč bez DPH, tj. 
41.554,03 Kč vč. DPH. Cena díla celkem podle dodatku č. 1 SOD je tedy 1.720.024,89 Kč včetně 
DPH. 
OI doporučuje radě města souhlasit s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0063. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 k SOD 2016-D-0063 

B - rozpočet VCP a MP 
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Přijaté usnesení: 247/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/D/0063 
ze dne 9. 11. 2017 se zhotovitelem zakázky „Autobusová zastávka Díly za sv. 
Jánem Kuřim“, Inženýrské stavby Brno, spol. s r. o., ve výši 41.554,03 Kč vč. DPH. 

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

23. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci červnu 2017 se uvolní dva byty v Domě s pečovatelskou službou. Žádosti žadatelů 
o umístění v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 10. 5. 2017. Komise 
doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
Přílohy: A - zápis komise o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 248/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 6. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 

24. Smlouva o reklamě a propagaci 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme Radě města Kuřimi ke schválení smlouvu o reklamě a propagaci mezi městem Kuřim 
(zhotovitelem) a společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s. (objednatelem) týkající se zajištění 
reklamy na fotbalovém turnaji mládeže "PARTNER CITY 2017", který se koná 24. 6. 2017 v Kuřimi. 
 
Přijaté usnesení: 249/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy mezi městem Kuřim a společností 

Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 603 00 Brno, 
IČ 46347275 ve věci zajištění reklamy a propagace na fotbalovém turnaji mládeže 
"PARTNER CITY 2017" dne 24. 6. 2017.  

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (D. Sukalovský). 
 
 
 
 
Místostarosta ukončil jednání RM v 17:23 hod. 
 
 
 
 
 
 
PaedDr. David Holman Mgr. Ladislav Ambrož 
místostarosta města radní 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek. 
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V Kuřimi dne 10. 5. 2017 
 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 3. 5. 2017 
 A - plnění usnesení RM 
2 Pořadník č. 39 žadatelů o pronájem obecního bytu dle Pravidel města Kuřimi o volných 

bytech v majetku města č. P1/2016/ZM 
 2A - Pořadník č. 39 
3 Naděžda Zajíčková, Kuřim – žádost o povolení stavebních úprav v bytě 
4 Jan Krich – smlouva o ubytování 
 4A - smlouva o ubytování 
5 Radek Peterka – nájemní smlouva 
 5A - nájemní smlouva 
6 Anna Červená – smlouva o ubytování 
7 Společnost „Kuřim“ – žádost o pronájem pozemku  
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - situace 
8 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 
 A - situace 
 B - situace 
 C - smlouva 
 D - smlouva 
 E - smlouva 
8/1 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 
8/2 HUNSGAS s.r.o. – smlouva o umístění stavby a věcná břemena na inženýrské sitě 
9 Úprava studniční vody pro Wellness Kuřim - Servisní smlouva 
 9A - návrh servisní smlouvy 
10 Odměny Sportovec roku 
10/1 Odměny Sportovec roku 
11 Schválení Plánu odpadového hospodářství města Kuřimi 
 11A - analytická část POH  
 11B - závazná část POH 
 11C - směrná část POH 
 11D - vyjádření KrÚ JMK k POH 
12 Jaroslav Staněk st., Jaroslav Staněk ml., Kuřim - splátkový kalendář 
13 Prodej osobního automobilu 
14 Schválení sítě sociálních služeb pro rok 2018 
 14A - pravidla pro tvorbu sítě sociálních služeb v JMK 2018 
 14B - síť 2018 
15 Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky „Budova šaten 

stadionu v Kuřimi – výměna oken“ 
 15A - návrh smlouvy o dílo 
 15B - výzva k podání nabídky 
16 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí  – schválení smlouvy s 

CETIN  na přeložku sítě elektronických komunikací  
 16A - návrh smlouvy 
 16B - situace SO 451 
 16C - rozpočet 
17 Zahájení zadávacího řízení „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy 

Zborovská v Kuřimi“ 
 17A - výzva 
 17B - zadávací dokumentace 
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 17C - návrh smlouvy o dílo 
 17D - editovatelné přílohy 
17/1 „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ - návrh členů 

a náhradníků hodnoticí komise 
18 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-

119, obnova“ 
 18A - situace 
 18B - situace 
 18C - situace 
 18D - situace 
 18E - situace 
 18F - situace 
 18G - situace 
 18H - smlouva 
 18CH - smlouva 
 18I - smlouva 
18/1 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-

119, obnova“ 
18/2 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-

119, obnova“ 
18/3 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „VN366 kabelizace pb.106-

119, obnova“ 
19 Městská sportovní hala - zjišťovací řízení 
19/1 Městská sportovní hala 
19/2 Městská sportovní hala 
20 Městská sportovní hala19 Městská sportovní hala – smlouva pro stanovení 

podmínek připojení plynárenského zařízení 
 20A - smlouva připojení 
21 Zhotovitel projektové dokumentace stavby Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - 

dodatek č. 2 
 21A - Dodatek č. 2 k SoD 2013D0041 
22 Dod. č. 1 SOD č. 2017-D-0068 Zastávka Díly za sv. Jánem 
 22A - dodatek č. 1 SOD 2016-D-0063 
 22B - rozpočet VCP a MP 
23 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 23A - zápis komise o výběru žadatele 
 23B - zápis ze šetření 
 23C - pořadník DPS 
24 Smlouva o reklamě a propagaci 
 24A - smlouva 


