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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 24/2017 konané dne 12. 7. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
PaedDr. David Holman - místostarosta, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, MSc. – členové rady 
města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 

Omluven: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 15:37 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2017 

2 Pověření vedoucí OMP 

2/1 Pověření vedoucí OMP 

3 Jitka Navrátilová - přechod nájmu  

4 Centrum sociálních služeb Kuřim – smlouva o výpůjčce nebytových prostor 

5 Alexandra Hájková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 

6 Město Kuřim a Slévárna Kuřim, a.s. – zřízení služebnosti pro stavbu „Kuřim, ul. Sv. 
Čecha – kanalizační přípojka“ 

7 PFM – SmartZone s.r.o. – souhlas se změnou stavby před dokončením  

8 MŠ Kuřim – herní prvky - zahájení VŘ 

8/1 MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 

9 Výběr zhotovitele rekonstrukce MŠ Zborovská 

10 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 

11 Drobné investice – zpomalovací polštáře před vstupem na hřiště Díly za sv. Jánem 

12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 
NNk, Slezák, p. č. 1981/3  

13 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
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13/1 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 

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

15 Zápis komise stavební ze dne 10. 7. 2017 

16 Různé 

 
 
 
Na jednání přítomen S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a Ing. J. Pirochta - jednatel společnosti 
PFM-SmartZone. 
 
 
 

7. PFM – SmartZone s.r.o. – souhlas se změnou stavby před 
dokončením 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost PFM - SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno požádala 
v roce 2016 město Kuřim jako vlastníka lesních pozemků p. č. 3049/1, 3050/2, 3050/3, 3050/4 
a 3052/1 k. ú. Kuřim o souhlas k záměru výstavby „Výrobně skladovacího areálu - SmartZone“ na 
pozemku p. č. 3048 k. ú. Kuřim. Vzhledem k tomu, že se stavba bude nacházet ve vzdálenosti do 50 
m od lesa, odborný lesní hospodář Ing. Klein souhlasil s výstavbou za podmínky, že se investor 
písemně zaváže nést veškerá rizika i případné škody v souvislosti s případným poškozením oplocení 
areálu padajícími větvemi nebo pádem stromu. 
 
Rada města dne 6. 9. 2016 usn. č. 389/2016 schválila uzavření dohody o vzdání se práva na náhradu 
škody a udělila souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa. 
389/2016 
Rada města schvaluje uzavření Dohody o vzdání se práva na náhradu škody se společností PFM - 
SmartZone s.r.o., IČ 04972643, se sídlem Purkyňova 71/99, 612 00 Brno v souvislosti se stavbou 
„Výrobně skladovacího areálu - SmartZone“ na pozemku p. č. 3048 k. ú. Kuřim a současně uděluje 
s touto stavbou v ochranném pásmu lesa souhlas. Náklady spojené se zápisem dohody do veřejného 
seznamu uhradí PFM - SmartZone s.r.o. 
 
Dne 13. 6. 2017 požádala společnost PFM - SmartZone s.r.o. město Kuřim jako vlastníka lesních 
pozemků p. č. 3049/1, 3050/2, 3050/3, 3050/4 a 3052/1 vše v k. ú. Kuřim o souhlas ke změně 
stavby před dokončením z důvodu jejího umístění do 50 m od okraje lesa - viz příloha A, B. 
 
Změna stavby se týká pouze stavebního objektu SO 101.3 - Hala B. Hala B bude posunuta blíže 
k lesnímu pozemku p. č. 3049/1. Původně byla umístěna 9,08 m od hranice pozemku a po změně 
stavby před dokončením bude v nejbližším místě vzdálenost 4,6 m. V tomto největším přiblížení Haly 
B a parcely 3049/1 nebude realizovaná část objízdné komunikace Haly B, která vedla podélně 
s hranicí této parcely. Původní situaci OMP předkládá v příloze C. 
 
Lesní hospodář Ing. Klein se změnou stavby před dokončením souhlasí. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - situace 
C - původní situace 

 
Diskuse: 
J. Pirochta – krátce představil projekt změny stavby. 
S. Bartoš – zvětšení budovy komplikuje městu rozšíření cyklostezky mezi areály společnosti PFM-
SmartZone a společností DC. 
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D. Sukalovský – jako další krok vidí sejít se společně se společností DC a projednat s nimi 
rekonstrukci cyklostezky kolem DC. 
J. Pirochta – napadá ho jiné napojení této lokality a to přes lesní porost. Vše je ale nutné důkladně 
prostudovat. 
J. Vlček – ptá se, zda společnost TE plánuje rozšíření nebo přesun výroby? 
J. Pirochta – chtějí nakoupit nové stroje, ale spíše by se jednalo o přesun části výroby do nové zóny 
a pokud by přijímali zaměstnance, tak spíše v řádech desítek. 
D. Sukalovský – nyní má TE 2.700 zaměstnanců. S největší pravděpodobností by zaměstnance 
nabírali, ale obecně není pracovní síla. Dále informuje, že se domlouvá s JMK rekonstrukce ul. 
Blanenská. Do jednání vstoupili firmy kolem této komunikace a je potřeba nad tím dále jednat. 
Společnost PFM bude pozvána k těmto jednáním. 
 
 
Z jednání odešel v 16:07 Ing. J. Pirochta a S. Bartoš. 
 
 
Přijaté usnesení: 362/2017 - RM souhlasí se změnou stavby před dokončením „Výrobně 

skladovacího areálu - SmartZone“ umístěného na pozemku p. č. 3048 k. ú. Kuřim 
v souvislosti s umístěním stavby v ochranném pásmu lesa, které se týká pozemků 
p. č. 3049/1, 3050/2, 3050/3, 3050/4 a 3052/1 vše v k. ú. Kuřim dle přílohy B. 
Investorem stavby je společnost PFM-SmartZone s.r.o., se sídlem Purkyňova 
71/99, Brno, IČ 04972643. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček) Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek). 
 
 
Na jednání se dostavil v 16:09 hod. P. Ondrášek – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění: 
Usnesení č. 225/2015: 
Stavba nové distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, sm. NNk Jursa, p. č. 3204/101“ byla 
ukončena v červnu 2017. Dle budoucí smlouvy je termín uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene 
12 měsíců od dokončení stavby. 
 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 30. 6. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 363/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 225/2015 do 30. 6. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16:10 hod. D. Holman – počet přítomných členů rady 3. 
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2. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřimi na své schůzi dne 31. 5. 2017 přijala následující usnesení: 
302/2017 
RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního schvalováním smluv o umístění reklamy na městských 
zábradlích k tomuto účelu určených, a to dle platného ceníku schváleného Radou města Kuřimi. 
 
Jelikož je v textu usnesení použito slovo „schvalování“, není nutné smlouvy na umísťování reklam na 
vybraná městská zábradlí předkládat ke schválení radě města. Smlouvy by dle tohoto přijatého 
usnesení schvalovala vedoucí OMP, podepsat smlouvu by však i nadále musel starosta města. 
OMP proto navrhuje toto přijaté usnesení zrušit a schválit nové, kterým bude vedoucí OMP pověřena 
uzavíráním smluv o umístění reklamy na silničních zábradlích. 
 
Přijaté usnesení: 364/2017 - RM ruší usnesení č. 302/2017 ze dne 31. 5. 2017 ve věci pověření 

vedoucí OMP schvalováním smluv o umístění reklamy na městských zábradlích. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomni: 2 (L. Ambrož, D. Holman). 
 
 
 

2/1. Pověření vedoucí OMP 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přijaté usnesení: 365/2017 - RM pověřuje vedoucí odboru majetkoprávního uzavíráním smluv, jejich 

změn a ukončováním smluv o umístění reklamy na silničním zábradlí k tomuto 
účelu určeným, a to dle platného ceníku schváleného Radou města Kuřimi. 

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

3. Jitka Navrátilová - přechod nájmu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Dne 22. 5. 2017 zemřel nájemce obecního bytu č. 1204/6, 3+1, pan Milan Navrátil, naposledy trvale 
bytem Heroltice č. ev. xxx, PSČ 666 01, okres Brno-venkov. Úmrtí bylo osvědčeno kopií úmrtního 
listu. O přechod nájmu požádala manželka nájemce, paní Jitka Navrátilová, trvale bytem xxxxxxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim. 
Na základě vyjádření správce nevázne na předmětném bytě nedoplatek nájemného ani záloh na 
služby. Výše jmenovaná splňuje všechny podmínky přechodu nájmu bytu dle § 2279 a násl. zákona 
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a z toho důvodu na ni přechází nájemní právo přímo ze zákona. 
OMP upraví nájemní smlouvu tak, aby výlučným nájemcem byla paní Jitka Navrátilová. 
 
 
Na jednání se vrátil v 16:12 hod. D. Holman – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 366/2017 - RM bere na vědomí přechod nájmu k bytu č. 1204/6, 3+1, umístěného 

ve IV. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 1204, 1205, ul. Na Loučkách 1204, 
který je součástí pozemku parc. č. 4294, vše v obci a k. ú. Kuřim, ve prospěch paní 
Jitky Navrátilové, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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4. Centrum sociálních služeb Kuřim – smlouva o výpůjčce 
nebytových prostor 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Rada města Kuřim na své schůzi dne 14. 6. 2017 schválila následující usnesení: 
309/2017 
RM schvaluje záměr na výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. NP budovy č. p. 950 na ul. 
Jungmannova v Kuřimi pro Centrum sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276, za 
účelem poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění 
pozdějších předpisů. Doba trvání výpůjčky bude 5 let. 
 
Záměr byl v souladu se zákonem č. 128/2000, o obcích, zveřejněn na úřední desce v době od 19. 6. 
2017 do 4. 7. 2017. K záměru nebyly podány žádné připomínky.  
 
Přílohy: A - smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
 
Přijaté usnesení: 367/2017 - RM schvaluje výpůjčku nebytových prostor umístěných v I. NP budovy 

č. p. 950 na ul. Jungmannova v Kuřimi pro Centrum sociálních služeb Kuřim, 
Zahradní 1275, Kuřim, IČ 49457276, za účelem poskytování sociálních služeb dle 
zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. 
Doba trvání výpůjčky bude 5 let. 

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

5. Alexandra Hájková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Simona Hájková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx, Olomouc a její dcera Alexandra Hájková, trvale 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxx, Kuřim jsou společnými nájemci obecního bytu č. 874/2 v ul. Jungmannova, 
umístěného v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 874, 875, který je součástí pozemku parc. 
č. 1829, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemní smlouva byla uzavřena v roce 2003 s manž. Hájkovými, 
dodatkem č. 1 vzala RM na vědomí přechod nájmu na paní Simonu Hájkovou z důvodu rozvodu 
manželů Hájkových a dodatkem č. 2 RM souhlasila se společným nájmem paní Simony Hájkové a její 
dcery Alexandry Hájkové. 
 
Dne 26. 6. 2017 se do kanceláře OMP dostavila slečna Alexandra Hájková s žádostí o změnu nájemní 
smlouvy. Žádá, aby nájemní smlouva byla uzavřena pouze s ní, jelikož se maminka odstěhovala. Toto 
bylo doloženo čestným prohlášením paní Simony Hájkové s ověřeným podpisem. 
 
OMP nemá námitek a souhlasí, aby byl uzavřen dodatek č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12. 11. 2003. 
Dodatkem č. 3 dojde pouze ke změně nájemce. 
 
Přijaté usnesení: 368/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě ze dne 12. 11. 

2003, jejímž předmětem je nájem bytu č. 874/2 umístěného 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. Dodatkem č. 3 dojde ke změně 
nájemce - nájemcem bude slečna Alexandra Hájková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
xxx, Kuřim. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
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6. Město Kuřim a Slévárna Kuřim, a.s. – zřízení služebnosti pro 
stavbu „Kuřim, ul. Sv. Čecha – kanalizační přípojka“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Město Kuřim, jako investor, má záměr vybudovat splaškovou kanalizační přípojku pro Centrum 
technických služeb Kuřim, s.r.o. na ul. Sv. Čecha. Za tímto účelem byla vyhotovena projektová 
dokumentace s názvem „Kuřim, ul. Sv. Čecha - kanalizační přípojka“ - dále jen „stavba“. Uložení 
splaškové kanalizační přípojky je předpokládáno do pozemku parc. č. 1369 v k. ú. Kuřim, který je ve 
vlastnictví společnosti Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, IČ 29291721 - vizte 
př. A. 
 
Na základě výše uvedeného je potřeba zřídit pro stavbu věcné břemeno (služebnost), které bude 
spočívat v právu umístění a provozu splaškové kanalizační přípojky k části pozemku parc. č. 1369 
v k. ú. Kuřim. 
Věcné břemeno bude zřízeno bezúplatně, na dobu neurčitou. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Návrh 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze B. 
Ing. Hovorka - předseda představenstva Slévárny Kuřim, a.s. s výše uvedeným souhlasí. 
 
Přílohy: A - situace 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 369/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim, jako oprávněného 

z věcného břemene, spočívající v uložení a provozování splaškové kanalizační 
přípojky dle situace v části pozemku parc. č. 1369 v k. ú. Kuřim, který vlastní 
povinný ze služebnosti - Slévárna Kuřim, a.s., se sídlem Blanenská 157/93, Kuřim, 
IČ 29291721. Služebnost bude zřízena bezúplatně na dobu neurčitou. 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, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 

8. MŠ Kuřim – herní prvky - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Lenka Slámová, Ing. Renata Havlová) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky města Kuřimi 
Název (předmět) zakázky:  „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: 2/2017 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na dodávku i montáž 
herních prvků pro školní zahradu MŠ Kuřim Jungmannova 885 parc. č. 1822/2, 1823, 1824/1, 1825/1, 
1825/2, k. ú. Kuřim, pro věkovou skupinu 3-6 let. 

 
Zahájení akce se předpokládá v 10/2017. 

Předpokládané dokončení a předání díla do 30. 11. 2017. 

 
Předpokládaná hodnota zakázky 1.500.000 Kč vč. DPH. 
Dílčí hodnotící kritéria: 

     65% 
veň a kvalita návrhu provedení  30% 

      5% 
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OI doporučuje radě města schválit zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele výše uvedené 
investiční akce v souladu s vnitřní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu, dále doporučuje schválit znění výzvy k podání nabídky. 
 
Přílohy: A - výzva k podání nabídky MŠ hřiště 

B - návrh smlouvy o dílo 
 
Přijaté usnesení: 370/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ 
Jugmannova“ a dále schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

8/1. MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí 
komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Lenka Slámová, Ing. Renata Havlová) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova 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:  Návrh náhradníků hodnoticí komise: 
1. PaedDr. David Holman  1. Mgr. Ing. D. Sukalovský 
2. Alena Matějíčková 2. Mgr. Ladislav Ambrož 
3. Mgr. Lenka Slámová 3. Mgr. Petra Vysloužilová 
4. Ing. Olga Hanáková 4. Ing. Renata Havlová 
5. Ing. Ing. Rostislav Hanák  5. Ing. Miluše Macková 
 
Přijaté usnesení: 371/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „MŠ Kuřim - herní prvky pro školní zahradu MŠ Jugmannova“. 

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

9. Výběr zhotovitele rekonstrukce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
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 veřejnou zakázku 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 společnost EUROVISION - Mgr. Alice Šuhájková, tato společnost sestavila 
zadávací dokumentaci, kterou připomínkovalo OI. 
 
Výzva k podání nabídky byla dne 12. 6. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových 
stránkách města. Sejmuta byla dne 30. 6. 2017. Byla podána jedna nabídka. 
 
Otevírání obálek s nabídkami bylo provedeno hodnoticí komisí a proběhlo standardním postupem. 
Účastník splnil všechny požadavky na kvalifikaci, návrh smlouvy odpovídá znění ze zadávací 
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dokumentace a je podepsán osobou k tomu oprávněnou, má všechny přílohy včetně harmonogramu, 
byla předložena požadovaná jistota ve formě bankovní záruky na 350 tis. Kč a prohlášení o pojistné 
smlouvě. Průběh posouzení a hodnocení nabídek je popsán v Protokolu o otevírání obálek v příloze. 
 
Na základě výsledku výběrového řízení je hodnotící komisí doporučena Radě města tato nabídka 
v celkové hodnotě 15.389.660 Kč bez DPH (tj. 18.621.489 Kč vč. DPH) od společnosti Stavební firma 
MATYÁŠ s.r.o., Ochoz u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 

B – hodnocení nabídek 
C – posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele 
D - písemná zpráva o hodnocení nabídek 

 
Přijaté usnesení: 372/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na podlimitní veřejnou zakázku s názvem 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“ a schvaluje 
uzavření smlouvy o dílo se společností Stavební firma MATYÁŠ s.r.o., Ochoz 
u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113 v celkové hodnotě 15.389.660 Kč 
bez DPH (tj. 18.621.489 Kč vč. DPH). 

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

10. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitelka Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Lenka Slámová požádala, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení čerpání prostředků z fondu investic školy ve výši 1.500.000 Kč 
na financování zakázky „Rekonstrukce zahrady MŠ Jungmannova“ (příloha A). Jedná se o celkovou 
rekonstrukci školní zahrady společně s nákupem nových herních prvků. 
Výběrové řízení je vyhlášeno ve spolupráci s městem Kuřim, odborem investičním (podklady u Ing. 
Renaty Havlové). 
 
Stav fondu investic Mateřské školy Kuřim, Zborovská 887, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 6. 2017 je 6.002.734 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI 
 
Přijaté usnesení: 373/2017 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Mateřské školy 

Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Zborovská 887/5, 664 34 Kuřim, IČ 70988293, a to ve výši 1.500.000 Kč za účelem 
financování zakázky „Rekonstrukce zahrady MŠ Jungmannova“. 

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

11. Drobné investice – zpomalovací polštáře před vstupem na hřiště 
Díly za sv. Jánem 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Cesta z areálu sportovní a rekreační plochy (vč. dětského hřiště) na Dílech za sv. Jánem ústí do 
silnice v místě, které je odcloněno zídkou sousedního rodinného domu. Přes tuto zídku není dobře 
vidět (ani děti vybíhající z hřiště, resp. ani auto přijíždějící po silnici). 
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Komunikace se nachází v obytné zóně, kde se z tohoto důvodu nenachází chodník a rychlost je 
omezena dopravním značením na 20 km/hod. Navrhuji posílit v místě pocit bezpečí uživatelů hřiště 
umístěním zpomalovacích polštářů, které představují přiměřené dopravně bezpečnostní řešení 
s podstatně menšími náklady než dopravní komisí doporučený stavební práh (doporučení nebylo 
schváleno RM). 
Připomínám, že výsledky kontrolních měření rychlosti prokázali, že vyšší rychlost přijíždějících vozů 
v daném místě (tj. v úseku od konce hřiště až 30 m směrem k centru) je okrajový jev. Přesto navrhuji, 
aby právě před místem, kde děti vychází z hřiště a přes zídku na ně není dobře vidět z vozovky, bylo 
umístěno jednoduché a ekonomicky nenáročné zpomalovací řešení - zpomalovací polštáře. 
 
Přílohy: A - situace + foto 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – nesouhlasí s umístěním, jedná se o slepou ulici. 
D. Holman – kvůli bezpečnosti dětí by zpomalovací polštáře na vozovku umístil. 
P. Ondrášek – představoval by si spíše umístění podélného retardéru. 
D. Sukalovský – dle výsledků měření projelo rychlostí 30-50 km/hod. celkem 51 aut/ týden. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje umístění zpomalovacích polštářů před sportovní a rekreační 

plochou Díly za sv. Jánem v ulici Dlouhá a souhlasí s vyčleněním 40 tis. Kč 
z ORG Drobné investice. 

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

12. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Smetanova, sm. NNk, Slezák, p. č. 1981/3 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal  v roce 2016 městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene v souvislosti 
se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, B. Smetany, sm. NNk, Slezák, 
p. č. 1981/3“. 
Stavbou měl být dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1974 v k. ú. Kuřim 
- vizte příloha A, B. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. Smetanova na pozemku parc. č. 1981/3 k. ú. 
Kuřim. 
OMP a OI neměl k realizaci projektu námitky. 
Na základě výše uvedeného RM dne 3. 6. 2016 schválila usn. č. 226/2016: 
226/2016 
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 části pozemku parc. č. 1974 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou 
náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Dne 26. 7. 2017 projektant požádal o změnu technického řešení před dokončením pokládky 
kabelového vedení NN a instalaci nové přípojkové skříně NN. Změna je vyvolána zjištěním havarijního 
stavu základů budovy v místě původního napojení na stávající kabel, kdy tento stav neumožňuje 
vykopat výkop v blízkosti základů budovy. Z tohoto důvodu musí být napojení na síť vedení NN 
provedeno z jiného volného místa sítě E.ON vizte př. B, dotčená parcela se nezmění. 
S novým řešením OI souhlasí. 
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Na základě již uzavřené budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. 1030031876/001 (naše 
č. 2016/B/0027) bylo ke stavbě vydáno územní rozhodnutí. 
OMP doporučuje přijmout nové usnesení, kterým se změní rozsah zatížení dotčeného pozemku 
a uzavřít novou smlouvu, která zruší a plně nahradí již uzavřenou budoucí smlouvu o zřízení věcného 
břemene - vizte př. C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 374/2017 - 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. 1974 v k. ú. a obci Kuřim, 
LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene bude uzavřena 
smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Věcné břemeno bude 
zřízeno za jednorázovou náhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

13. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro 
stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci přípravy stavby pod názvem „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ je potřeba 
uzavřít s Povodím Moravy, s.p. nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemku a smlouvu o zřízení 
služebnosti na trvalý zábor pozemku. 
 
Jedná se o rekonstrukci mostu přes potok Kuřimka na ul. Komenského, řešící odstranění stávajícího 
mostu a stavbu nového mostu na místní komunikaci (dále jen „stavba“) dle projektové dokumentace 
vyhotovené projekční kanceláří Rušar mosty, s.r.o. - vizte příloha A, B, C. Investorem stavby je město 
Kuřim. 
 
Stavbou bude dotčen pozemek parc. č. 2219/8 k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České republiky - 
právo hospodařit s majetkem státu přísluší Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, 
IČ 70890013, dále jen „Povodí Moravy“. 
 
Předmětem nájemní smlouvy je dočasný zábor pozemku parc. č. 2219/8 o výměře 170 m

2
 (příloha 

B, C - dle situačního výkresu - zvýrazněno zeleně). Nájem se zřizuje na dobu určitou ode dne 
účinnosti smlouvy (tj. ode dne protokolárního předání staveniště) do dokončení stavby a následného 
majetkoprávního vypořádání, maximálně však na dobu 5 let. Výše nájemného je stanovena dohodou 
ve výši ceny obvyklé, a to v souladu s cenovou mapou pronajímatele platnou pro kalendářní rok, 
v němž je smlouva uzavírána. Pro rok 2017 je výše nájemného stanovena na částku 15,40 Kč/m

2
/rok. 

Při výměře 170 m
2
 činí celková výše nájemného částku 2.618 Kč/rok. 

 
Předmětem smlouvy o zřízení služebnosti bude trvalý zábor pozemku parc. č. 2219/8 o výměře cca 
9 m

2
 (příloha B, C - dle situačního výkresu - zvýrazněno modře). Služebnost bude zřízena úplatně, na 

dobu neurčitou. Podkladem pro stanovení výše úhrady za zřízení služebnosti bude výpočet dle 
účinných cenových předpisů v den uzavření smlouvy. V současné době ve smyslu § 16b zákona 
151/1997 sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů.  
 
Na základě výše uvedeného předkládá OMP návrh Nájemní smlouvy a smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti v příloze D. 
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Přílohy: A - situace 
B - situace 
C - situace 
D - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 375/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2219/8 o vým. 170 m

2
 

v k. ú. Kuřim ve prospěch města Kuřimi po dobu stavby „Most přes Kuřimku na ul. 
Komenského v Kuřimi“ za nájemné ve výši 15,40 Kč/m

2
/rok včetně případné 

valorizace od pronajímatele - České republiky - Povodí Moravy, s.p., se sídlem 
Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 

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

13/1. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti 
pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 376/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného 

z věcného břemene, spočívajícího v umístění a provozování stavby „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ na části pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. 
Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze služebnosti - Česká 
republika - Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu podle cenových předpisů 
v den uzavření smlouvy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Náklady na její zřízení 
ponese oprávněný z věcného břemene. 

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

14. 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 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 předpokládala v období od 30. 3. do 31. 8. 2017, tj. cca 5 měsíců. 
 
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. předložila vyjádření vlastníka 
plynovodní sítě, jakým způsobem může být využíván pozemek, na který se vztahuje ochranné pásmo 
plynovodu. Toto vyjádření bylo přílohou nájemní smlouvy. 
 
Město Kuřim společnosti HABAU CZ s.r.o. vyhovělo a uzavřelo na předmětný pozemek nájemní 
smlouvu za nájemné ve výši 4,50 Kč/m

2
/měsíc do 31. 8. 2017. 

 
Nyní společnost HABAU CZ s.r.o. požádala o prodloužení nájmu od 1. 9. do 30. 11. 2017. Jelikož se 
jedná o podstatnou změnu již schváleného záměru, doporučuje OMP schválit záměr nový. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
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Přijaté usnesení: 377/2017 - 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 1. 9. do 30. 11. 2017 za nájemné ve výši 
4,50 Kč/m

2
/měsíc. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
Na jednání se v 17:00 hod. dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
 

15. Zápis komise stavební ze dne 10. 7. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 10. 7. 2017 proběhlo jednání Komise stavební Rady města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Úpravy nám. Osvobození v Kuřimi 
2. Oplocení pozemku parc. č. 2745/2 
3. Přístřešek pro parkování na ul. Losnova 2 v Kuřimi 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 2 – schvaluje oplocení pozemku: 
PRO: 4. 
 
 
Bod č. 3 – za podmínek přepracování střechy na symetrickou: 
PRO: 4. 
 
 
Přijaté usnesení: 378/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise stavební ze dne 10. 7. 

2017 a schvaluje oplocení pozemku parc. č. 2645/2 v k. ú. Kuřim a přístřešek pro 
parkování aut na pozemku parc. č. 2642/ 216 v k. ú. Kuřim s podmínkou, dle 
zápisu v příloze. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, J. Vlček, P. Ondrášek)  Nepřítomen: 1 (L. Ambrož). 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:46 hod. 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Jan Vlček, MSc. 
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V Kuřimi dne 12. 7. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 

 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 7. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Pověření vedoucí OMP 
2/1 Pověření vedoucí OMP 
3 Jitka Navrátilová - přechod nájmu 
4 Centrum sociálních služeb Kuřim – smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
 4A - smlouva o výpůjčce nebytových prostor 
5 Alexandra Hájková, Kuřim – dodatek k nájemní smlouvě 
6 Město Kuřim a Slévárna Kuřim, a.s. – zřízení služebnosti pro stavbu „Kuřim, ul. Sv. 

Čecha – kanalizační přípojka“ 
 6A - situace 
 6B - smlouva 
7 PFM – SmartZone s.r.o. – souhlas se změnou stavby před dokončením  
 7A - žádost 
 7B - situace 
 7C - původní situace 
8 MŠ Kuřim – herní prvky - zahájení VŘ 
 8B - návrh smlouvy o dílo 
 8A - výzva k podání nabídky MŠ hřiště 
8/1 MŠ Kuřim – herní prvky – návrh členů a náhradníků hodnoticí komise 
9 Výběr zhotovitele rekonstrukce MŠ Zborovská 
 9A - smlouva o dílo 
 9B - hodnocení nabídek MŠ Zborovská 
 9C - posouzení splnění podmínek účasti u vybraného dodavatele 
 9D - písemná zpráva o hodnocení nabídek 
10 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic MŠ Zborovská 
 10A - žádost o čerpání FI 
11 Drobné investice – zpomalovací polštáře před vstupem na hřiště Díly za sv. Jánem 
 11A - situace + foto 
12 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Smetanova, sm. 

NNk, Slezák, p. č. 1981/3 
 12A - situace 
 12B - situace 
 12C - smlouva 
13 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - situace 
 13D - smlouva 
13/1 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
14 HABAU CZ s.r.o. – žádost o pronájem pozemku 
 14A - situace 
 14B - situace 
15 Zápis komise stavební ze dne 10. 7. 2017 
 15A - zápis komise stavební 


