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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 25/2017 konané dne 26. 7. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek – členové rady 

města. 
 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:09 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 7. 2017 

2 Prodej nepotřebného nábytku 

3 Umístění časosběrné kamery 

4 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 2011/1 
na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi“ 

5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tyršova, p. č. 651, 
výměna skříně“ 

6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPIC Kuřim – Podlesí okružní křižovatka OK“ 

7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „0036/17 GTT Kuřim, Metelkova 1413/2 OK“ 

8 Petr a Marie Horákovi - souhlas se stavbou na pozemku 

9 Mgr. Martina Prachárová - souhlas se stavbou na pozemku 

10 Návrh na personální posílení kanceláře úřadu 

11 Kronika města za rok 2016 

12 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 

13 VPS - individuální dotace 
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14 VPS - individuální dotace 

15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 

16 Pravidla Rady města Kuřimi č. P3/2017/RM - Pravidla pro poskytování pomoci v hmotné 
nouzi 

17 Havárie ohřívače vody v Domě s pečovatelskou službou 

18 Různé 

 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – přivítal na jednání rady města pana Jakuba Skalu, který členy rady města informoval 
o vybudování vjezdu k RD na ul. Sv. Čecha, který bude z ul. Jungmannova. 
J. Skala – vjezd 5,5 m široký se nejeví jako nevýhodný, protože i když zmizí 2 parkovací místa, tak 2 
auta budou parkovat na pozemku. Kompromisem by mohlo být zmenšení vjezdu na 5 m – bilance pro 
veřejný prostor je plus 1 parkovací místo. Vychází z toho, že dvě auta na šířku je jedno auto na délku. 
Ulice Jungmannova je úzká a provoz je komplikovaný. 
D. Holman – ul. Jungmannovu by bylo možno do budoucna řešit například drahým řešením 
parkování, zjednosměrněním nebo vytvořením výhybny (vyznačení míst pro uhýbání vozidel). Mohou 
se výhybny dělat na místě vjezdů? 
D. Sukalovský – to neví. 
P. Ondrášek – soused p. Skaly by navazoval svým vjezdem na zamýšlený vjezd p. Skaly, vznikne tím 
8 metrový prostor pro vyhnutí. 
D. Sukalovský – vjezd na pozemek má p. Skala i z ul. Sv. Čecha. 
p. Skala – vjezd je historický a to do minigaráže a není vjezdem pro auto. Tento vjezd bude zrušen. 
P. Ondrášek – dům je omezen z ul. Sv. Čecha parkováním vozidel PČR. 
 
 
Z jednání odešel v 14:14 hod. p. Skala. 
 
 
D. Sukalovský – pokud bude zrušen vjezd z ul. Sv. Čecha, tak nevidí problém v povolení. 
 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 7. 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. 552/2016: 
Právě probíhá zjišťovacího řízení dle zákona 100/2001 Sb. na Sportovní areál. Je to již druhé řízení, 
které probíhá a po jeho kladném vyřízení teprve můžeme řešit územní řízení a následně stavení 
povolení. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 12. 2017. 
 
Usnesení č. 75/2017: 
Dne 27. 6. 2017 Rada města Kuřimi rozhodla o přidělení zakázky na vypracování projektové 
dokumentace pro DUR, DSP, DPS akce „Kuřim, Bezručova čtvrť - rekonstrukce kanalizace“ spol. 
DUIS, spol. s r.o., Brno. Smlouva je v této době předložena k podpisu zhotoviteli projektu. 
Objednatelem nebyla doposud podepsána. 
Z tohoto důvodu OI žádá o prodloužení termínu plnění usnesení do 31. 7. 2017. 
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Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Přijaté usnesení: 379/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 7. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 552/2016 do 31. 12. 2017 a usnesení 
č. 75/2017 do 31. 7. 2017. 

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

2. Prodej nepotřebného nábytku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na prodej nepotřebného majetku z kulturního domu dle 
přílohy. Jedná se o soubor 8 ks kancelářského nábytku pořízeného v roce 2008 za cenu 27.481 Kč. 
Prodejní cena byla stanovena na 3.000 Kč za celý soubor. Nábytek byl nabízen na prodejních 
serverech sbazar a bazoš, mezitím o nábytek projevila zájem zaměstnankyně MěÚ. 
 
Přílohy: A - seznam nábytku 

B - prodej nábytku foto 
 
Přijaté usnesení: 380/2017 - RM schvaluje prodej souboru nepotřebného kancelářského nábytku 

dle přílohy za cenu 3.000 Kč včetně DPH. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

3. Umístění časosběrné kamery 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost Frmol s.r.o., IČ 27224953, se sídlem Rostislavova 231/23,140 00 Praha 4, zastoupená 
Tomášem Schäferem, požádala město Kuřim o souhlas s umístěním sloupu určeného pro instalaci 
časosběrné kamery na část pozemku p. č. 2146 k. ú. Kuřim za účelem zaznamenávání průběhu 
výstavby obchodního domu Kaufland (dále jen „sloup“) v rozsahu dle přílohy A, B. 
 
Časosběrnou kamerou se rozumí fotoaparát Panasonic, který je zabudovaný v bezpečnostním 
kovovém boxu, jehož součástí je nabíjecí baterie a externí disk. 
 
Předpokládané napájení kamery je ze sloupu VO se spotřebou méně nežli 1KWh denně. 
 
OMP navrhuje jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč s tím, že Smlouva o umístění a provedení stavby 
na pozemku bude uzavřena na dobu určitou a to od 26. 7. 2017 do 26. 1. 2018. Po skončení smlouvy 
bude sloup společností Frmol s.r.o. odstraněn. 
 
Přílohy: A - situace 

B – umístění sloupu 
C - smlouva 

 
Diskuse: 
D. Sukalovský – žádá do smlouvy přidat článek, kterým se stavebník zavazuje získat všechna 
potřebná povolení k provozu snímající veřejný prostor. 
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Přijaté usnesení: 381/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o umístění a provedení stavby, jejímž 

předmětem je umístění sloupu pro instalaci časosběrné kamery na části pozemku 
p. č. 2146 k. ú. Kuřim se společností Frmol s.r.o., IČ 27224953, se sídlem 
Rostislavova 231/23,140 00 Praha 4 za jednorázovou úplatu ve výši 3.000 Kč bez 
DPH. 

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

4. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro RD čp. 2011/1 na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Petra Přidalová, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako investor stavby „STL plynovodní 
přípojka pro rodinný dům č. p. 2011/1 na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi číslo stavby 9900078438“ zaslala 
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. 2484/7 
v k. ú. Kuřim na ul. Pod Vinohrady - vizte příloha A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemku parc. č. 2383/1 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. 2383/1 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení věcného břemene 
byl vyhotovený GP č. 3450-202/2017 ze dne 26. 5. 2017 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi společností GasNet, s.r.o., 
jako oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na 
pozemku parc. č. 2383/1 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3450-202/2017 v délce 3,42 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 
- paní Přidalová. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 382/2017 - 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. 3450-202/2017 k části pozemku parc. č. 2383/1 v k. ú. Kuřim. 
Náklady na zřízení věcného břemene ponese investor stavby - Petra Přidalová, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 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, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

5. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Tyršova, p. č. 651, výměna skříně“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Projektant Ivan Vávra v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslal městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Tyršova, p. č. 651, výměna skříně“. 
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Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek, který je ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 431 v k. ú. 
Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemku zřídit věcné břemeno. 
Jedná se o obnovu stávající rozpojovací skříně na ul. Tyršova.  
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k části pozemku parc. č. 431 v k. ú. Kuřim, na dobu neurčitou, úplatně, 
za jednorázovou náhradu v celkové výši 10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Text 
budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 383/2017 - 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. 431 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. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

6. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPIC Kuřim – Podlesí okružní 
křižovatka OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi - Podlesí“ (investor - město 
Kuřim) bude provedena přeložka podzemního komunikačního vedení. Vlastník komunikačního vedení 
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s. požaduje uzavření smlouvy o zřízení služebnosti v nové 
trase na pozemcích, které jsou ve vlastnictví města Kuřimi a to parc. č. 3398/1 a 3398/5 v k. ú. Kuřim - 
vizte příloha A, B. 
 
Na základě výše uvedeného OMP a OI uzavření smlouvy doporučuje. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 200 Kč 
bez DPH (investorem stavby je město Kuřim). Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti 
předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 384/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti spočívající ve zřízení, provozování, 

údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení ve prospěch společnosti 
Česká telekomunikační infrastruktura a.s., se sídlem Praha 3, Olšanská 6, 
IČ 04084063, jako oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemcích 
parc. č. 3398/1 a 3398/5 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena 
za jednorázovou úhradu ve výši 200 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na 
její zřízení ponese investor - město Kuřim. Do doby uzavření smlouvy o zřízení 
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služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti 
inženýrské sítě. 

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

7. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „0036/17 GTT Kuřim, Metelkova 1413/2 
OK“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost INTAR a.s. v zastoupení investora České telekomunikační infrastruktury a.s., zaslala 
městu Kuřim k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení služebnosti 
inženýrské sítě (dále jen „služebnost“) v souvislosti se stavbou „0036/17 GTT Kuřim, Metelkova 
1413/2 OK“. 
 
Jedná se o napojení nového objektu na optickou infrastrukturu v ulici Rozdělovací - vizte příloha A, B. 
 
Stavbou budou dotčeny pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 1077/3, 2636/1, 
2648/4, 2647/33, 2647/34 a 2647/35 vše v k. ú. Kuřim. Z tohoto důvodu je potřeba k pozemkům zřídit 
věcné břemeno - služebnost. 
 
OI nemá k realizaci projektu námitky. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva 
o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti. Budoucí smlouvu o zřízení služebnosti předkládá OMP 
v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 385/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti inženýrské sítě spočívající ve zřízení, 

provozování údržbě a opravách podzemního komunikačního vedení veřejné 
komunikační sítě ve prospěch společnosti Česká telekomunikační infrastruktura 
a.s., se sídlem Olšanská 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČ 04084063, jako 
oprávněné ze služebnosti v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 1077/3, 
2636/1, 2648/4, 2647/33, 2647/34 a 2647/35 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. 
Služebnost bude zřízena za jednorázovou úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na 
dobu neurčitou, náklady na její zřízení ponese oprávněný ze služebnosti. Do doby 
uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

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

8. Petr a Marie Horákovi - souhlas se stavbou na pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“. Stavbou 
dotčeným pozemkem jsou pozemky p. č. 2275, 2276 a 2277 k. ú. Kuřim v rozsahu dle situace, jejichž 
výlučnými vlastníky jsou Petr Horák a Marie Horáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Pozemek 
p. č. 2275 o celkové výměře 448m², pozemek p. č. 2276 o celkové výměře 365m² a pozemek 
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p. č. 2277 o celkové výměře 27m² jsou zapsány u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na LV 
č. 282 pro obec a k. ú. Kuřim. 
 
Petr a Marie Horákovi souhlasili s dočasným záborem pozemků za těchto podmínek: 

a) Zamezení přístupu na pozemek p. č. 2275 k. ú. Kuřim bude pouze po dobu provádění výměny 
vozovky. 

b) Při provádění prací a demolici stávajícího mostu a výstavbě nového mostu bude přístup na 
pozemek p. č. 2275 k. ú. Kuřim bez omezení. 

c) Stavební výkop mostu bude v malé míře zasahovat na parcelu č. 2277 a parcelu č. 2275 k. ú. 
Kuřim. Vjezd na parcelu č. 2275 bude zachován po celou dobu stavby, vyjma zamezení 
přístupu na pozemek p. č. 2275 k. ú. Kuřim, pomocí např. silničních panelů. Tato parcela bude 
sloužit jako sklad materiálu či jako meziskládka vytěžené zeminy. Bude zajištěn vždy volný 
přístup do domu bez překážek, vyjma omezení dle podmínky a.) 

d) Vjezd bude vydlážděn zesílenou zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Odvodnění vjezdu bude 
provedeno betonovým štěrbinovým žlabem, voda bude vyvedena do potoka Kuřimky. 
Zbývající část pozemku, dotčeného stavbou, bude uveden do původního stavu. 

e) město Kuřim zajistí majitelům parcely č. 2275 k. ú. Kuřim 1 parkovací místo po dobu 
zamezení přístupu na pozemek. 

 
OI doporučuje pro provedení stavby uzavřít smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku. 
 
Přílohy: A – situace 

B – smlouva 
 
Přijaté usnesení: 386/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Most 

přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníky pozemků Petr a Marie 
Horákovi, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, kterou budou částečně dotčeny 
pozemky p. č. 2275, 2276 a 2277 v k. ú. Kuřim dle přílohy ve prospěch stavebníka 
- města Kuřim. 

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

9. Mgr. Martina Prachárová - souhlas se stavbou na pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Město Kuřim je investorem stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“. Stavbou 
dotčeným pozemkem je pozemek p. č. 2290/1 k. ú. Kuřim v rozsahu dle situace, jehož výlučným 
vlastníkem je Mgr. Martina Prachárová, xxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Pozemek o celkové výměře 
556 m² je zapsán u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj na LV č. 1379 pro obec a k. ú. Kuřim. 
Mgr. Martina Prachárová souhlasila s dočasným záborem pozemku za těchto podmínek: 

a) Zamezení přístupu na pozemek bude pouze po dobu provádění výměny vozovky. 
b) Při provádění prací a demolici stávajícího mostu a výstavbě nového mostu bude přístup na 

pozemek bez omezení. 
c) Vjezd bude vydlážděn zesílenou zámkovou dlažbou tl. 80 mm. Odvodnění vjezdu bude 

provedeno betonovým štěrbinovým žlabem, voda bude vyvedena do potoka Kuřimky. 
Zbývající část pozemku, dotčeného stavbou, bude uveden do původního stavu. 

d) město Kuřim zajistí majiteli parcely parkovací místo po dobu zamezení přístupu na pozemek. 
 
OI doporučuje pro provedení stavby uzavřít smlouvu o umístění a provedení stavby na pozemku. 
 
Přílohy: A – situace 
 A – smlouva 
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Přijaté usnesení: 387/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o umístění a provedení stavby „Most 

přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ s vlastníkem pozemku Mgr. Martina 
Prachárová, xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, kterou bude částečně dotčený 
pozemek parc. č. 2290/1 v k. ú. Kuřim dle přílohy ve prospěch stavebníka - města 
Kuřim. 

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

10. Návrh na personální posílení kanceláře úřadu 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Ing. Karel Torn CSc.) 
 
Z důvodu podstatného navýšení objemu organizačně-administrativních činností je nutné posílit 
kancelář úřadu o 1 administrativně-organizačního pracovníka - asistenta. 
Žádám o zřízení jednoho pracovního místa na odboru kancelář úřadu na dobu neurčitou, tím pádem 
navýšení počtu zaměstnanců města zařazených do Městského úřadu Kuřim na 74, a to od 1. 9. 2017. 
Na odboru - kancelář úřadu - je již delší dobu kritická situace, která již není v kapacitních možnostech 
jedné asistentky zvládnutelná. 
Došlo k podstatnému nárůstu: 
- počtu zaměstnanců; 
- počtu bodů jednání RM; 
- počtu bodů jednání ZM; 
- návštěv u vedení města; 
- agendy spojené s partnerskými městy; 
- potřeby reklamních a dárkových předmětů města; 
- pracovních a společenských akcí. 
Vzhledem k současnému pracovnímu vytížení asistentky starosty již není v jejich silách řídit tak 
rozsáhlý objem aktivit. 
 
 
Diskuse: 
D. Holman – s tímto zásadně nesouhlasí. Bylo by lépe, kdyby byla práce přeorganizována tak, aby to 
bylo zvládnutelné. 
K. Torn – některou práci nelze přeorganizovat. 
D. Holman – agendu s partnerskými městy klidně vezme na sebe. To nezabere mnoho času. 
K. Torn – to si nemyslí. 
D. Sukalovský – na jiných úřadech má starosta, místostarosta i tajemník samostatnou asistentu. 
K. Torn – dle srovnání podle benchmarkingu je v tomto kuřimský úřad raritou. 
P. Ondrášek – například město Uherský Brod, které má 15 tisíc obyvatel má na úřadě 200 
zaměstnanců. 
D. Holman – ale tyto města mají daleko větší rozsah ORP. 
D. Sukalovský – to nemají. Hlavně ho zajímá, jak vše vyřešíme provozně? Malá zasedací místnost je 
potřeba. 
K. Torn – druhá asistentka by seděla v místnosti před kuchyňkou. 
D. Holman – pí Koláčková by nemohla řešit část agendy současné asistentky? 
K. Torn – určitě nemohla. 
D. Sukalovský – pokud se opraví kulturní dům, potom se zruší obřadní místnost na úřadě a tím se 
nám uvolní místnost, která zase bude sloužit jako zasedací místnost. 
P. Ondrášek – myslí si, že názor tajemníka ohledně potřeby další asistentky je objektivní. 
D. Sukalovský – žádá dopracovat praktické věci ohledně uspořádání kanceláří. 
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Přijaté usnesení: 388/2017 - RM schvaluje jedno nové pracovní místo asistenta na odboru Kancelář 
úřadu Městského úřadu Kuřim a stanovuje celkový počet zaměstnanců města 
Kuřimi zařazených do Městského úřadu Kuřim na 74, a to od 1. 9. 2017. 

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

11. Kronika města za rok 2016 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Hana Koláčková) 
 
V příloze předkládáme návrh zápisu do kroniky města Kuřimi na rok 2016. Návrh zpracovala 
kronikářka města Mgr. Silvestra Novotná. Návrh byl členům rady zaslán e-mailem a členové rady byli 
vyzváni k zaslání případných připomínek. Připomínky byly doručeny od Ing. Petra Ondráška a od 
starosty města, text je nyní předkládán s úpravami dle připomínek. 
 
Přílohy: A - kronika města 2016 
 
Diskuse: 
K. Torn – paní Novotná již kroniku nechce zpracovávat. 
D. Sukalovský – dle zákona by kroniku mělo město vést. 
D. Holman – archivářská práce je o vyhledávání informací a úplně něco jiného, než doposud vedená 
kronika. 
 
Přijaté usnesení: 389/2017 - RM schvaluje text zápisu do kroniky města Kuřimi za rok 2016. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek)  Zdržel se: 1 ((D. Holman) 
Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

12. Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro 
město Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o veřejných zakázkách, bylo zajišťujícím 
odborem KÚ realizováno zadávací řízení na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. Zakázka je 
kryta finanční částkou z rozpočtu města ve výši 400 tis. Kč/ rok z ORG 9060000000. Výzva k podání 
nabídky byla dne 1. 6. 2017 vyvěšena na úřední desce a zveřejněna na webových stránkách města. 
Současně bylo přímou výzvou obesláno 5 kvalifikovaných dodavatelů. K hodnocení byly získány 
celkem 3 nabídky. Nabídky prošly kontrolou při otevírání obálek (příloha A) a dále bylo komisí 
provedeno posouzení a hodnocení nabídek. Průběh kontroly úplnosti nabídek, posouzení a hodnocení 
nabídky je popsán v příloze o posouzení a hodnocení nabídek (příloha B). Návrh smlouvy 
o bezpečnostních službách (příloha C). 
 
Přílohy: A - kontrola úplnosti nabídek 

B - zpráva o posouzení 
C - návrh smlouvy 

 
 
Přijaté usnesení: 390/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve Zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku „Bezpečnostní služba pro 
město Kuřim č. ev. IV-KÚ-2017-001“ a souhlasí s uzavřením smlouvy 
o bezpečnostních službách na dobu určitou se společností MONIT plus, s.r.o., 
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nám. Svobody 76/11, 602 00 Brno, IČ 27687660, která předložila nejvýhodnější 
nabídku v celkové hodnotě 653.400 Kč včetně DPH. 

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

13. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Dne 17. 5. 2017 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Diecézní charity Brno /dále jen „žadatel“/ 
o přiznání individuální dotace na činnost odlehčovací služby v hospici sv. Josefa v Rajhradě. 
 
Příspěvek je na činnost sociálních služeb, které zajišťuje DCH Brno prostřednictvím své organizační 
složky - OCH Rajhrad v našem městě. Dotace bude určena na odlehčovací služby v hospici sv. Josefa 
v Rajhradě pro občana z Kuřimi. 
 
Žádost Diecézní charity Brno o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena 
v příloze A. Příloha B obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – žádost 

B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 391/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi žadateli Diecézní charita Brno, se sídlem třída Kpt. Jaroše 
1928/9, 602 00 Brno, IČ 44990260 ve výši 11.528 Kč.  

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

14. VPS - individuální dotace 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Aneta Novotná) 
 
Dne 5. 6. 2017 obdržel Městský úřad Kuřim žádost Domova Matky Rosy /dále jen „žadatel“/ o přiznání 
individuální dotace na mzdové prostředky pracovníků v sociálních službách. 
 
Příspěvek je určený na mzdové prostředky pracovníků v sociálních službách domova pro seniory, 
jehož cílovou skupinou jsou osoby starší 65 let, které mají sníženou soběstačnost, a to zejména 
z důvodu věku a zdravotního stavu a jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby. Dotace 
bude určena pro obyvatele z Kuřimi, který je v domově umístěn. 
 
Žádost Domova Matky Rosy o poskytnutí individuální dotace z rozpočtu města Kuřimi je uvedena 
v příloze A. Příloha B obsahuje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace z rozpočtu města Kuřimi. 
 
Přílohy: A – žádost 
 B - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 392/2017 - RM souhlasí s uzavřením veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu města Kuřimi žadateli Domov Matky Rosy, se sídlem Odbojářů 324, 664 
61 Rajhrad, IČ 73634093 ve výši 26.280 Kč. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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15. Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci srpnu 2017 se uvolní byt 8A v Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. 
Žádosti žadatelů o nájem bytu v DPS byly projednány v komisi pro přidělování bytů v DPS Kuřim dne 
19. 7. 2017. Komise doporučuje předloženému návrhu vyhovět. 
 
Přílohy: A - zápis o výběru žadatele 

B - zápis ze šetření 
C - pořadník DPS 

 
Přijaté usnesení: 393/2017 - RM schvaluje na základě návrhu komise pro přidělování bytů v Domě 

s pečovatelskou službou Kuřim přidělení bytu v DPS od 1. 8. 2017 dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

16. Pravidla Rady města Kuřimi č. P3/2017/RM - Pravidla pro 
poskytování pomoci v hmotné nouzi 
(Předkladatel: Ing. Karel Torn CSc., zpracovatel: Bc. Taťána Sojková, Ing. Silvie Ondrášková) 
 
Radě města Kuřimi je předkládán ke schválení nový vnitřní předpis č. P3/2017/RM - Pravidla pro 
poskytování pomoci v hmotné nouzi. 
 
Dne 1. 6. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 98/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., 
o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, podle kterého se osoby, které žádají na 
úřadu práce o doplatek na bydlení jako dávky pomoci v hmotné nouzi, budou muset obrátit s žádostí 
o pomoc při hledání přiměřeného bydlení také na obec, ve které mají trvalý pobyt nebo ve které se 
skutečně zdržují. Město Kuřim má v těchto případech povinnost posoudit, zda má možnost takové 
bydlení nabídnout. Pokud město Kuřim neučiní nabídku přiměřeného bydlení, je povinno vydat těmto 
žadatelům o dávku písemné doporučení dalšího postupu. 
 
Součástí předkládaných pravidel je formulář, prostřednictvím kterého se žadatelé o doplatek na 
bydlení budou nově obracet s žádostí o pomoc při hledání přiměřeného bydlení na město Kuřim. 
 
Nový předpis byl konzultování s odborem majetkoprávním. 
 
Přílohy: A - pravidla pro poskytování pomoci v hmotné nouzi 
 
Přijaté usnesení: 394/2017 - RM schvaluje vnitřní předpis č. P3/2017/RM - Pravidla pro poskytování 

pomoci v hmotné nouzi, s účinností od 1. 8. 2017. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 

17. Havárie ohřívače vody v Domě s pečovatelskou službou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Dne 24. 7. 2017 došlo k havárii ohřívače vody v Domě s pečovatelskou službou v Kuřimi, který praskl. 
Provoz s teplou vodou řešen provizorně. Dle odborného posudku společnosti Navrátil Group, Brno, 
která provádí servis zařízení v kotelně DPS, nelze ohřívač opravit, nýbrž opravit formou výměny. 
Informace firmy telefonicky ověřena u projektanta kotelny Ing. Pohanky a fi Pavel Juračka. Z tohoto 
důvodu ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim PhDr. M. Bártová zahájila výběrové řízení. Osloveny 
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3 firmy. Vybrána firma Pavel Juračka, Legionářská 1086, Kuřim IČ 71872175 s nabídkovou cenou 
145.883 Kč vč. DPH (126.855 Kč bez DPH). Finanční prostředky budou čerpány z investičního fondu 
organizace. Z tohoto důvodu ředitelka M. Bártová žádá o převod částky 145.883 Kč z rezervního 
fondu do investičního, jako prokázání použití daňové úspory. 
 
Příloha: A – hodnocení nabídky 
 
Přijaté usnesení: 395/2017 - RM schvaluje Centru sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim 

převod částky 145.883 Kč z rezervního fondu do investičního fondu a čerpání 
investičního fondu v částce 145.883 Kč vč. DPH na úhradu opravy ohřívače vody 
v Domě s pečovatelskou službou společností Pavel Juračka, Legionářská 1086, 
664 34 Kuřim, IČ 71872175. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:04 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 26. 7. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 19. 7. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Prodej nepotřebného nábytku 
 2A - seznam nábytku 
 2B - foto 
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3 Umístění časosběrné kamery 
 3A - situace 
 3B - řešení 
 3C - smlouva 
4 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 2011/1 

na ul. Pod Vinohrady v Kuřimi“ 
 4A - situace 
 4B - situace 
 4C - smlouva 
5 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Tyršova, p. č. 651, 

výměna skříně“ 
 5A - situace 
 5B - situace 
 5C - smlouva 
6 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPIC Kuřim – Podlesí okružní křižovatka OK“ 
 6A - situace 
 6B - situace 
 6C - smlouva 
7 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „0036/17 GTT Kuřim, Metelkova 1413/2 OK“ 
 7A - situace 
 7B - situace 
 7C - návrh smlouvy 
8 Petr a Marie Horákovi - souhlas se stavbou na pozemku 
 8A - situace záboru 
 8B - smlouva 
9 Mgr. Martina Prachárová - souhlas se stavbou na pozemku 
 9A - situace záboru 
 9B - smlouva 
10 Návrh na personální posílení kanceláře úřadu 
11 Kronika města za rok 2016 
 11A - kronika města 2016 
12 Rozhodnutí o přidělení zakázky - Bezpečnostní služba pro město Kuřim 
 12A - kontrola úplnosti nabídek 
 12B - zpráva o posouzení nabídek 
 12C - návrh smlouvy 
13 VPS - individuální dotace 
 13A - žádost 
 13B - smlouva 
14 VPS - individuální dotace 
 14A - žádost 
 14B - smlouva 
15 Žádost o přidělení bytu v Domě s pečovatelskou službou 
 15A - zápis o výběru žadatele 
 15B - zápis ze šetření 
 15C - pořadník DPS 
16 Pravidla Rady města Kuřimi č. P3/2017/RM - Pravidla pro poskytování pomoci v hmotné 

nouzi 
 16A - pravidla pro poskytování pomoci v hmotné nouzi 
17 Havárie ohřívače vody v Domě s pečovatelskou službou 
 17A – hodnocení nabídky 


