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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 32/2017 konané dne 27. 9. 2017 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 

PaedDr. David Holman - místostarosta, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Petr Ondrášek, Ing. Jan Vlček, 

MSc. - členové rady města. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. – tajemník úřadu. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:15 hodin, úvodem byli přítomni 3 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil Ing. Jan Vlček, MSc. a Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 9. 2017 

2 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 

2/1 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 

2/2 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 

2/3 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 

3 Manž. Michal a Renata Bolcárovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

4 Božena Turková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 

5 Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, splátkový kalendář 

5/1 Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 

6 RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 

7 Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 

7/1 Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 

8 Vyřazení majetku  

9 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2018 

10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. smyčka 
z VN1286, PFM-SmartZone“ 

11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, 
Jursa, p. č.3204/101“ 

12 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 1837 
na ul. Rychlonožkova v Kuřimi“ 

13 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 
stavbu „VPI Kuřim ul. Komenského – most“ 
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14 Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa  

15 Dohoda o uznání závazku k náhradě škody 

16 Projektová dokumentace na akci "Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní areál 
– projekt" 

17 Zápis komise stavební ze dne 11. 9. 2017 

18 Zápis z 13. jednání komise školské 

19 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Jungmannova 

20 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Tyršova 

21 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 

22 Návrh na využití bytu v DPS pro potřeby CSS Kuřim 

23 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 

24 Prodloužení smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních služeb 

25 Žádost o souhlas s převodem části rezervního fondu do fondu investic ZŠ Jungmannova 

26 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 

27 Městská sportovní hala – smlouva o připojení k distribuční soustavě 

28 Cyklostezka Kuřim-Lipůvka administrátor VŘ 

29 Městská sportovní hala - 0. etapa  

30 Mgr. Prachárová - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na pozemku 

31 Petr Horák a Marie Horáková - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na 
pozemku 

32 Rekonstrukce stadionu - oprava fasády, dodatek č. 1 

33 Obratiště na ul. K. H. Máchy, Kuřim 

34 Udělení Medaile města Kuřimi 

35 Smlouva o umístění reklamních stánků 

36 Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 

37 Wellness Kuřim - schválení žádosti o přeložku VN 

38 Rekonstrukce stadionu - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkového vstupního 
portálu 

39 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. - žádost o pronájem stolů a židlí 

40 ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - zahájení VŘ 

40/1 ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - návrh členů komise 

41 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 9. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
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Přijaté usnesení: 459/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 9. 
2017. 

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

2. Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce 
dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Na nám. Osvobození u Kulturního domu v Kuřimi jsou čtyři vývěsní skříňky, které jsou majetkem 
města. Vývěsní skříňky jsou na základě smluv o výpůjčce zapůjčeny na dobu 20 let těmto uživatelům: 

1. ODS, místní sdružení, Kuřim - smlouva č. 2011/B/0026 ze dne 20. 5. 2011 
2. Sdružení nezávislých kandidátů, Sdružení „Občané důvěřujme sobě“ - smlouva 

č. 2011/B/0027 ze dne 6. 6. 2011 
3. KDU-ČSL, Místní organizace Kuřim, Orel jednota Kuřim - smlouva č. 2011/B/0028 ze dne 20. 

5. 2011 
4. ČSSD, místní organizace Kuřim - smlouva č. 2013/B/0017 ze dne 14. 3. 2013 

 
Vzhledem k probíhající rekonstrukci kulturního domu je nutné tyto vývěsky odstranit a výše uvedené 
smlouvy ukončit k co možná nejbližšímu termínu - nejlépe dohodou dle Čl. 3 odst. 3.3. jednotlivých 
smluv. 
OMP telefonicky i e-mailem informoval zástupce uživatelů vývěsních skříněk. Všichni souhlasili, aby 
výše uvedené smlouvy byly ukončeny dohodou ke dni 27. 9. 2017. 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 460/2017 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011/B/0026 ze dne 20. 

5. 2011, jejímž předmětem je výpůjčka zasklené skříňky umístěné na nám. 
Osvobození na části pozemku parc. č. 1809, vše v obci a k. ú. Kuřim, s Občanskou 
demokratickou stranou, místním sdružením Kuřim, a to dohodou dle čl. 3.3. 
smlouvy ke dni 27. 9. 2017. 

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

2/1. Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv 
o výpůjčce dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 461/2017 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011/B/0027 ze dne 

6. 6. 2011, jejímž předmětem je výpůjčka zasklené skříňky umístěné na nám. 
Osvobození na části pozemku parc. č. 1809, vše v obci a k. ú. Kuřim, se 
Sdružením nezávislých kandidátů a Sdružením „Občané důvěřujme sobě“, a to 
dohodou dle čl. 3.3. smlouvy ke dni 27. 9. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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2/2. Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv 
o výpůjčce dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 462/2017 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2011/B/0028 ze dne 

20. 5. 2011, jejímž předmětem je výpůjčka zasklené skříňky umístěné na nám. 
Osvobození na části pozemku parc. č. 1809, vše v obci a k. ú. Kuřim, s KDU-ČSL, 
Místní organizací Kuřim a Orlem jednotou Kuřim, a to dohodou dle čl. 3.3. smlouvy 
ke dni 27. 9. 2017. 

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

2/3. Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv 
o výpůjčce dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Přílohy: A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
 
Přijaté usnesení: 463/2017 - RM schvaluje ukončení smlouvy o výpůjčce č. 2013/B/0017 ze dne 

14. 3. 2013, jejímž předmětem je výpůjčka zasklené skříňky umístěné na nám. 
Osvobození na části pozemku parc. č. 1809, vše v obci a k. ú. Kuřim, s Českou 
stranou sociálně demokratickou, Okresním výkonným výborem ČSSD Brno - 
venkov, a to dohodou dle čl. 3.3. smlouvy ke dni 27. 9. 2017. 

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

3. Manž. Michal a Renata Bolcárovi, Kuřim – nájemní smlouva na 
dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Manž. Michal a Renata Bolcárovi, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim jsou 
společnými nájemci obecního bytu č. 1120/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 
1121, ul. Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Společnými nájemci tohoto bytu jsou již od roku 1999. 
Město doposud s manž. Bolcárovými opakovaně uzavíralo smlouvy na dobu určitou, vždy na dobu 
jednoho roku. Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města 
č. P1/2016/ZM může nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu 
požádat radu města o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. 
Manž. Bolcárovi žádali o uzavření nájemní smlouvy na dobu neurčitou již v loňském roce - materiál 
předložen RM dne 21. 9. 2016. Po diskuzi nebylo navržené usnesení o změnu nájemní smlouvy na 
dobu neurčitou přijato. Manž. Bolcárovi požádali dne 13. 9. 2017 o změnu nájemní smlouvy znovu. 
Společní nájemci plní své povinnosti řádně a včas a nejsou dlužníky města, souhlasí i s navýšením 
nájemného na 65 Kč/m

2
/měs. OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje. 

 
Přijaté usnesení: 464/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 1120/7 umístěného v podkroví bytového domu č. p. 1119, 1120, 1121 v ul. 
Bezručova čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2137/3, vše v obci a k. ú. 
Kuřim, s manž. Michalem a Renatou Bolcárovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxx 
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xxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu neurčitou za nájemné ve výši 65 Kč/m
2
/měs. + 

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

4. Božena Turková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Božena Turková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim je nájemcem obecního bytu 
č. 947/44, 1+kk, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. Wolkerova, 
který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim. Nájemcem tohoto bytu je již od 
roku 2001. 
Paní Turková měla v minulosti problémy s řádným placením nájemného. Vzhledem k problémům 
s řádným placením nájemného byla s paní Turkovou uzavírána nájemní smlouva na dobu určitou - 
nejprve na dobu tří měsíců, nyní na dobu jednoho roku. 
Podle čl. 7 odst. 1) Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM může 
nájemce během šestého roku bezproblémového trvání nájemního vztahu požádat radu města 
o změnu nájemní smlouvy na dobu neurčitou. Svou žádostí podanou dne 6. 9. 2017 takto paní 
Turková učinila. 
Nájemce plní své povinnosti v posledních pěti letech řádně a včas a není dlužníkem města. Vzhledem 
k tomu, že se jedná o nájemce ve věku 60 let a souhlasí i s navýšením nájemného na 65 Kč/m

2
/měs., 

OMP změnu nájemní smlouvy doporučuje. 
 
Přijaté usnesení: 465/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem je nájem 

bytu č. 947/44 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 947 v ul. 
Wolkerova, který je součástí pozemku parc. č. 1418/1, vše v obci a k. ú. Kuřim, 
s paní Boženou Turkovou, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, na dobu 
neurčitou za nájemné ve výši 65 Kč/m

2
/měs. + zálohy na služby. 

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

5. Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, 
splátkový kalendář 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Olga Janoušková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxx 666 02 Předklášteří je nájemcem obecního bytu 
č. 818/5, 2+1, umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská 
a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. 
Kuřim. Nájemní smlouva je uzavřena na dobu neurčitou od 27. 1. 1993. 
Dne 13. 9. 2017 podala paní Janoušková žádost o ukončení nájemní smlouvy dohodou ke dni 30. 9. 
2017. Paní Janoušková v bytě již od měsíce března nebydlí, z důvodu vážné nemoci se přestěhovala 
do Předklášteří k dceři, která se o ni stará. 
 
V bytě nyní žije syn paní Janouškové, pan Libor Hladký, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim. K bytu č. 818/5 je evidován ke dni 31. 8. 2017 dluh na nájemném a úhradách za služby ve výši 
xxxxxxx Kč. Dle vyjádření správce bytu nebyl uhrazen nájem a zálohy na služby za část měsíce dubna 
2017, dále za měsíce červen, červenec a srpen 2017. V měsíci září bylo zaplaceno xxxxx Kč, tj. část 
měsíce dubna 2017 a nájem za měsíc září 2017. 
Po ukončení nájemní smlouvy s paní Janouškovou je možné na byt nahlížet jako na byt právně volný 
a nakládat s ním podle Pravidel města Kuřimi o volných bytech v majetku města č. P1/2016/ZM. 
V tomto případě rada města může postupovat dle čl. 9 odst. 1) Pravidel - rada města může v případě 
hodného zřetele rozhodnout o využití volného bytu jinak, než stanoví tato pravidla, a to tak, že panu 
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Hladkému byt č. 818/5 přidělí. Na základě skutečnosti, že v poslední době (po odstěhování paní 
Janouškové z bytu) není panem Hladkým řádně hrazen nájem a zálohy na služby, nedoporučuje OMP 
s panem Hladkým nájemní smlouvu uzavřít. Naopak OMP zahájí s panem Hladkým jednání 
o vyklizení bytu a vrácení zpět pronajímateli. 
 
Na dlužnou částku doporučuje OMP uzavřít s paní Janouškovou splátkový kalendář s měsíční 
splátkou xxxxx Kč. 
Ve smyslu § 102 odst. 3 ve spojení s § 85 písm. h) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, rozhoduje 
o dohodách o splátkách se lhůtou splatnosti kratší než 18 měsíců rada města. OMP doporučuje 
splátkový kalendář schválit. Spolu se splátkovým kalendářem nechá OMP podepsat „uznání dluhu“ ve 
smyslu § 2053 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:25 hod. Mgr. J. Viktorinová – vedoucí odboru majetkoprávního. 
 
Na jednání se dostavil v 14:28 hod. PaedDr. D. Holman a Ing. P. Ondrášek – počet přítomných členů 
rady 5. 
 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stahuje materiál z jednání. 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Olgou Janouškovou, 

trvale bytem xxxxxxxxxxx 666 02 Předklášteří, jejímž předmětem je nájem bytu 
č. 818/5 umístěného ve III. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. 
Legionářská a č. p. 818, 819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku 
parc. č. 1847, vše v obci a k. ú. Kuřim, a to dohodou ke dni 30. 9. 2017. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

5/1. Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje uzavření splátkového kalendáře s paní Olgou Janouškovou, trvale 

bytem xxxxxxxxxxxxxx 666 02 Předklášteří, jehož prostřednictvím bude splacen 
dluh (jistina) na nájemném a úhradách za služby za byt č. 818/5 umístěného ve III. 
nadzemním podlaží bytového domu č. p. 816, 817 v ul. Legionářská a č. p. 818, 
819 v ul. nám. Osvobození, který je součástí pozemku parc. č. 1847, vše v obci 
a k. ú. Kuřim, ve výši 13.694 Kč. Výše měsíční splátky bude činit částku 1.000 Kč. 

O tomto usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

6. RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Město Kuřim je mj. vlastníkem nebytových prostor č. 841/10 o výměře 398,44 m

2
 a č. 843/9 o výměře 

134,24 m
2
, které jsou umístěny v I. nadzemním podlaží bytového domu č. p. 839 - 844 v ul. Bezručova 

čtvrť, který je součástí pozemku parc. č. 2125, vše v obci a k. ú. Kuřim. 
Nájemcem těchto nebytových prostor je na základě nájemní smlouvy č. 2016/O/0032 ze dne 21. 6. 
2016 společnost RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 607 38 677.  
Usnesením rady města č. 217/2016 a č. 218/2016 ze dne 3. 6. 2016 byl společnosti RAPO BRNO, 
s.r.o. udělen souhlas s podnájmem části nebytového prostoru č. 841/10 a č. 843/9 - část 
k provozování finančního poradenství pro obchodní společnost Wüstenrot a.s. a část k provozování 
prodejny zdravé výživy. 
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Město Kuřim vstoupilo do jednání s Českou poštou, s.p., která má zájem zřídit v Kuřimi větší 
provozovnu pošty z důvodu již nevyhovujícího stavu současné pobočky. Česká pošta ke zřízení větší 
provozovny potřebuje prostor o výměře alespoň 300 m

2
. Město Kuřim poště nabídlo prostor, který se 

nedaří již více jak rok obsadit nájemcem - jedná se o obchodní nebytový prostor č. 844/9 o výměře 
157,85 m

2
 v ul. Bezručova čtvrť, který přímo sousedí s prostorem č. 843/9. 

Společnost RAPO BRNO, s.r.o. souhlasí s tím, že by pro uvažovaný záměr zřídit v sousedství 
provozovny potravin pobočku pošty uvolnila část nebytového prostoru č. 841/10 a č. 843/9 o celkové 
výměře 134,24 m

2
 - dle výkresové dokumentace místnosti označené jako 1.15, 1.16, 1.17, 1.18, 1.19, 

1.21, 1.22 (do 30. 9. 2017 uvolní tyto prostory podnájemníci). Společnost RAPO BRNO, s.r.o. si 
prozatím ponechá místnost č. 1.14, ve které má nyní kancelář, je však ochotna i tento prostor 
přenechat České poště, s.p. a kancelář přemístit do zadní části nebytového prostoru. 
Dne 13. 9. 2017 požádala společnost RAPO BRNO, s.r.o. o úpravu nájemní smlouvy. Úprava nájemní 
smlouvy bude spočívat ve snížení plochy pronajatého nebytového prostoru. Výměra pronajímané 
plochy dle smlouvy č. 2016/O/0032 se sníží o 134,24 m

2
 ze současných 532,68 m

2
 na novou výměru, 

a to 398,44 m
2
. Město tímto krokem získá prostor, který spolu se sousedním nebytovým prostorem 

č. 844/9 odpovídá požadavkům České pošty, s.p. 
OMP navrhuje tuto změnu ošetřit dodatkem k nájemní smlouvě. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - půdorys 
 
Diskuse: 
J. Viktorinová – upozorňuje, že zatím se Česká pošta nevyjádřila ke svému záměru. Nevyužitá 
plocha se nám tedy zvýší. Tuto plochu zatím neinzerujeme, nenabízíme. 
D. Sukalovský – počkáme ještě týden a Českou poštu oslovíme. 
P. Ondrášek – umíme si v tomto místě pobočku pošty představit? I parkování zde bude problém. 
 
Přijaté usnesení: 466/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 2016/O/0032 ze dne 21. 6. 2016 se společností RAPO BRNO, s.r.o., se sídlem 
Mrštíkova 356, 666 01 Tišnov, IČ 60738677. Předmětem dodatku bude snížení 
plochy pronajatého nebytového prostoru. Nová výměra bude činit 398,44 m

2
. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7. Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
RM schválila dne 23. 8. 2017 usnesení č. 426/2017: 
Rada města schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manž. Ing. Petrem Fučíkem a Kateřinou 
Fučíkovou, oba trvale bytem xxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. 
č. 2766 v k. ú. Kuřim, za účelem využití jako zahrada, na dobu neurčitou, se šestiměsíční výpovědní 
lhůtou, za pachtovné ve výši 2,00 Kč/m

2
/rok s valorizací. 

Manželé Fučíkovi však po odevzdání příspěvku do RM vzali žádost o pacht uvedeného pozemku zpět, 
neboť si našli zahrádku v jiné lokalitě. 
O výše volný pozemek požádali dne 29. 8. 2017 manželé Martin a Manya Karavardanjanovi, oba 
trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
Pozemek se nachází u hřbitova v těsné blízkosti křižovatky na Jinačovice - vizte příloha A. 
Je dlouhodobě neobhospodařovaný (zarostlý, s náletovými dřevinami). Ze tří stran je oplocený. 
V pozemku je uložen plynovod, který prochází přes celou jeho délku. 
Žadatelé byli seznámeni s umístěním plynovodu v pozemku a také se skutečností, že předmětný 
pozemek může být v budoucnu dotčen stavbou kruhového objezdu v místě současné křižovatky. 
Záměr byl v souladu se zákonem o obcích po dobu 15 dnů zveřejněn v době od 20. 11. 2015 do 12. 1. 
2016. 
OMP předkládá RM návrh pachtovní smlouvy - vizte příloha B. 
Usnesení RM č. 426/2017 ze dne 23. 8. 2017 OMP doporučuje zrušit. 
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Přílohy: A - situace 

B - pachtovní smlouva 
 
Přijaté usnesení: 467/2017 - RM ruší usnesení č. 426/2017 ze dne 23. 8. 2017 ve věci pachtu 

pozemku parc. č. 2766 k. ú. Kuřim o výměře 533 m
2
. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

7/1. Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Přijaté usnesení: 468/2017 - RM schvaluje uzavření pachtovní smlouvy s manž. Martinem 

a Manyou Karavardanjanovými, oba trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, jejímž předmětem je pacht pozemku parc. č. 2766  k. ú. Kuřim o výměře 
533 m

2
 za účelem využití jako zahrada na dobu neurčitou se šestiměsíční 

výpovědní lhůtou, za pachtovné ve výši 2 Kč/m
2
/rok s valorizací. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

8. Vyřazení majetku 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Odbor majetkoprávní předkládá RM návrh na vyřazení majetku dle příloh. Vyřazený majetek bude 
zlikvidován dle platných předpisů. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokoly 
 
Přijaté usnesení: 469/2017 - RM schvaluje vyřazení majetku z majetku města Kuřim dle příloh. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2018 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Jitka Chaloupková) 
 
Organizačně správní institut, o.p.s. (dále jen“ OSI“), IČ 01707060, se sídlem Lidická 718/77, Veveří, 
602 00 Brno, zaslal městu Kuřim návrh Smlouvy o spolupráci pro rok 2017 (vizte přílohu A), jejímž 
předmětem je především nákup silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2018 na 
Českomoravské komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty - sdruženými zadavateli (zejména 
obcemi/městy a jejich podřízenými organizacemi a institucemi vykonávajícími veřejnou správu a jejich 
podřízenými organizacemi), kteří rovněž uzavřeli či uzavřou smlouvu o spolupráci, a to za účelem 
zajištění výběru nejvhodnějšího dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu. 
Roli centrálního zadavatele převzala obec Blatnička, IČ 00488518, se sídlem Blatnička 163, 696 71 
Blatnička. K této změně OSI sdělil, že OSI v současné době nesplňuje definici veřejného zadavatele 
dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. e) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
a nesplňuje tak definici centrálního zadavatele dle ustanovení § 9 odst. 1 zákona o zadávání 
veřejných zakázek. Obec Blatnička jako veřejný zadavatel dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. d) zákona 
o zadávání veřejných zakázek definici centrálního zadavatele splňuje a jako participující sdružený 
zadavatel všech dosavadních společných nákupů realizovaných Organizačně správním institutem, 
o.p.s. v období 2013 - 2016 se z důvodu snahy o realizaci projektu Společných nákupů i v tomto roce 
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rozhodla převzít roli centrálního zadavatele. Organizačně správní institut, o.p.s. na projektu 
spolupracuje, viz. čl. I. odst. 1 a 2 Smlouvy o spolupráci. 
Nákup bude realizován na komoditní burze prostřednictvím dohodce, který je oprávněn burzovní 
obchody zprostředkovávat. 
Obci Blatnička náleží odměna za její činnost dle Smlouvy o spolupráci v celkové výši 1.000 Kč + DPH 
v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění. 
Dále každý ze sdružených zadavatelů ponese poměrnou část nákladů spojených s realizací zajištění 
výběru dodavatele silové elektřiny anebo zemního plynu, kterými jsou odměna dohodci a poplatky dle 
poplatkového řádu Burzy za uzavřený burzovní obchod na příslušném burzovním shromáždění, když 
tyto náklady budou maximálně činit 1,4% z celkového objemu uzavřeného burzovního obchodu na 
příslušném burzovním shromáždění + DPH v zákonné výši (tj. dosažená cena x předpokládané 
množství). 
 
Dle vyjádření Marty Martinákové z OSI se loni městu Kuřim podařilo „uspořit“ u el. energie 
508.645,28 Kč vč. DPH a u plynu 316.543,26 Kč, celkem 825.188,54 Kč (uvedená úspora je bez 
provázaných subjektů). Jedná se o porovnání cen vysoutěžených na ČMKBK na rok 2017 
s průměrnou tržní cenou přepočtenou podle koeficientu nákupu. 
 
Přílohu č. 1 smlouvy o spolupráci tvoří seznam dalších subjektů, které s obcí Blatnička rovněž uzavřeli 
či uzavřou smlouvu o spolupráci. V případě, že se některý z těchto subjektů projektu Společného 
nákupu silové elektřiny anebo zemního plynu pro rok 2018 na Českomoravské komoditní burze 
Kladno nezúčastní, budou ostatní do projektu zapojení zájemci o této skutečnosti informování, a to 
nejpozději ke dni uskutečnění výběru dodavatele energií dle ustanovení čl. II odst. 4 smlouvy. 
 
Dalšími subjekty provázanými na město Kuřim, které budou společně s ním v případě přijetí usnesení 
energie nakupovat, jsou: 
 

Centrum sociálních služeb Kuřim 

REGO s.r.o. 

Centrum technických služeb Kuřim, s.r.o. 
Základní škola Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 

Základní škola, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvková organizace 

Mateřská škola Kuřim, Zborovská 887, okres Brno - venkov, příspěvková organizace 

 
Přílohy: A - smlouva o spolupráci 

B – seznam zájemců 
C - seznam odběratelů 

 
Přijaté usnesení: 470/2017 - RM schvaluje uzavření Smlouvy o spolupráci s obcí Blatnička, 

IČ 00488518, se sídlem Blatnička 163, 696 71 Blatnička ve věci Společného 
nákupu silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2018 na Českomoravské 
komoditní burze Kladno spolu s dalšími subjekty. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

10. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, kab. smyčka z VN1286, PFM-SmartZone“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost Puttner, s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala městu Kuřim k podpisu 
smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem je zřízení věcného břemene v souvislosti se stavbou 
zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, kab. smyčka z VN1286, PFM-SmartZone“. 
Jedná se o zřízení nového odběrného místa na ul. K AMP. 



 
 

 

10 

Stavbou budou mimo jiné dotčeny i pozemky, které jsou ve vlastnictví města Kuřim a to parc. č. 3047, 
3046/3 a 3046/2 vše v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je potřeba k městským 
pozemkům zřídit věcné břemeno. 
OMP a OI nemá k realizaci projektu námitky. 
Věcné břemeno bude zřízeno k částem pozemků parc. č. 3047, 3046/3 a 3046/2 vše 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. Budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 471/2017 - 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. 3047, 3046/3 a 3046/2 
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: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

11. E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu 
„Kuřim, Podlesí, sm. NNk, Jursa, p. č.3204/101“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Společnost ELQA s.r.o. v zastoupení investora E.ON Distribuce, a.s. zaslala v roce 2015 městu Kuřim 
k podpisu smlouvu o smlouvě budoucí, jejímž předmětem bylo zřízení věcného břemene v souvislosti 
se stavbou zařízení distribuční soustavy s názvem „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, Jursa, p. č. 3204/101“. 
Jedná se o přípojku NN pro pozemek parc. č. 3204/101 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A. 
Stavbou měl být dotčen pozemek, který je ve vlastnictví Města Kuřim a to pouze parc. č. 3204/102 
v k. ú. Kuřim. 
OMP a OI neměl k realizaci projektu námitky. 
Na základě výše uvedeného RM dne 21. 4. 2015 schválila věcné břemeno usn. č. 225/2015: 
225/2015: 
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 na pozemku parc. č. 3204/102 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 
úhradu ve výši 10.000 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný 
z věcného břemene. 
 
Dne 12. 9. 2017 byla městu předložena k odsouhlasení smlouva o zřízení věcného břemene. 
Z geometrického plánu č. 3477-46/2017 vyplývá, že stavbou byl dotčen i pozemek parc. č. 3204/19 
v k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví města - vizte př. B - GP. Z tohoto důvodu je potřeba schválit ještě 
věcné břemeno k části pozemku parc. č. 3204/19 k. ú. Kuřim. 
Věcné břemeno bude zřízeno úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 
10.000 Kč bez DPH pro stavbu „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, Jursa, p. č. 3204/101“ Smlouvu o zřízení 
věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 
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B - situace 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 472/2017 - 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 dle GP č. 3477-46/2017 k části pozemku parc. č. 3204/19 v k. ú. a obci 
Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, náklady na jeho 
zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní 
přípojka pro RD čp. 1837 na ul. Rychlonožkova v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Monika Jelínková a Ing. Marek Haberland, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kuřim, jako 
investoři stavby „STL plynovodní přípojka pro rodinný dům č. p. 1837 na ul. Rychlonožkova v Kuřimi 
číslo stavby 26121“ zaslali 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. 5047 v k. ú. Kuřim na ul. Rychlonožkova - vizte příloha A. 
 
Část plynovodní přípojky je uložena v pozemcích parc. č. 2642/338 a 5052 v k. ú. Kuřim, které jsou ve 
vlastnictví města Kuřimi. Podmínkou předání plynovodní přípojky společnosti GasNet, s.r.o. je zřízení 
věcného břemene k městským pozemkům parc. č. 2642/338 a 5052 v k. ú. Kuřim. Za účelem zřízení 
věcného břemene byl vyhotovený GP č. 3461-233/2017 ze dne 9. 6. 2017 - vizte př. B. 
 
OI a OMP souhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení věcného břemene mezi firmou GasNet, s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a městem Kuřim jako povinným z věcného břemene na pozemcích 
parc. č. 2642/338 a 5052 v k. ú. Kuřim dle GP č. 3461-233/2017 v délce 1,7 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 ponesou investoři 
stavby. 
 
262/2016 
Rada města schvaluje výši úplaty za zřízení věcného břemene (služebnosti), spočívajícího v uložení 
a provozování plynovodního vedení v pozemku města Kuřimi v částce 250 Kč za každý započatý 
běžný metr vedení minimálně však 2.000 Kč. 

 
Smlouvu o zřízení věcného břemene předkládá OMP v příloze C. 
 
Přílohy: A - situace 

B - geometrický plán 
C - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 473/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene za účelem uložení 

plynárenského zařízení ve prospěch společnosti GasNet, s.r.o., se sídlem Klíšská 
940/96, Ústí nad Labem, IČ 27295567, jako oprávněného z věcného břemene 
v rozsahu dle GP č. 3461-233/2017 k částí pozemků parc. č. 2642/338 a 5052 vše 
v k. ú. Kuřim. Náklady na zřízení věcného břemene ponesou investoři stavby - 
Monika Jelínková a Ing. Marek Haberland, oba bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
Kuřim. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu neurčitou, za jednorázovou úplatu ve 
výši 2.000 Kč bez DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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13. Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti 
inženýrské sítě pro stavbu „VPI Kuřim ul. Komenského – most“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ (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 
komunikačního vedení pod názvem stavby „16010-008723 VPI_Kuřim ul. Komenského - most“. 
Přeložené komunikační vedení bude uloženo do pozemku, který je ve vlastnictví města Kuřimi a to 
parc. č. 2257/1 v k. ú. Kuřim - vizte příloha A, B. Z tohoto důvodu je nutné k dotčenému pozemku zřídit 
služebnost inženýrské sítě. 
 
Na základě výše uvedeného OMP a OI uzavření smlouvy doporučuje. 
 
Služebnost bude zřízena úplatně, na dobu neurčitou, za jednorázovou úhradu v celkové výši 100 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 - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 474/2017 - 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 části 
pozemku parc. č. 2257/1 v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Služebnost bude zřízena za 
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč bez DPH na dobu neurčitou, náklady na její 
zřízení ponese oprávněný. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude 
uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

14. Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném 
pásmu lesa 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Paní Zdeňka Krcháková, bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno, jako vlastník pozemku parc. 
č. 2904/153 v k. ú. Kuřim, požádala město Kuřim jako vlastníka lesních pozemků parc. č. 3669/1 
a 3671 v k. ú. Kuřim o souhlas s umístěním stavby „vrtané studny“ v ochranném pásmu lesa (tj. 50 m 
od okraje lesa) - vizte příloha A, B. 
 
Jedná se o lokalitu Pod Zborovem. Podle Územního plánu města Kuřimi se stavba nachází mimo 
zastavěné území obce v lokalitě s funkčním využitím pro rekreaci v krajině. 
Podle projektové dokumentace vyhotovené Jiřím Třináctým, DiS., z dubna 2017 bude studna 
vybudovaná jako vrt o profilu 410 mm, vystrojená zárubnicí v PVC profilu 160 mm. Její čistá hloubka 
bude 18 m. 
 
Vyjádření dotčených odborů: 
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- Odbor stavební a životního prostředí, oddělení životního prostředí nemá k realizaci stavby 
připomínek. Vyjádření odborného lesního hospodáře pro lesní pozemky ve vlastnictví města Ing. 
Jaroslava Kleina je kladné. 

- Stavební úřad MěÚ Kuřim sdělil, že probíhá řízení o dodatečném povolení stavby oplocení včetně 
umístění dřevěné chatky na pozemku parc. č. 2904/153 v k. ú. Kuřim. 

- Podle vyjádření OI byla sonda pro studnu vyvrtaná bez předchozího ohlášení městu. 
 
Na základě výše uvedeného OMP doporučuje vydat paní Krchákové vyjádření po zlegalizování staveb 
na pozemku parc. č. 2904/153 v k. ú. Kuřim. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – stavba studny mu obecně nevadí, ale měli bychom mít jasný závazek, že majitelé 
budou respektovat pravidla, které území přináší. Podle územního plánu můžou mít na pozemcích 
zahradní boudu, ale stavbu na bydlení nikoli. Bohužel byli majitelé při koupi pozemků uvedeni v omyl. 
J. Vlček – zdá se mu, že pomalými postupnými kroky se území zastavuje a přeměňuje na bydlení, což 
nechceme. 
P. Ondrášek – v prohlášení by mohlo být uvedeno, že vlastníci na pozemku neplánují stavbu 
rodinného domu. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 15:30 hod. D. Holman – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje stavbu vrtané studny na pozemku parc. č. 2904/153 k. ú. Kuřim 

v ochranném pásmu lesa, které se týká pozemků parc. č. 3669/1 a 3671 vše v k. ú. 
Kuřim dle přílohy B. Investorem stavby je paní Zdeňka Krcháková, bytem 
xxxxxxxxxxxxxxxx 612 00 Brno. 

Hlasováno 
Pro: 2 (L. Ambrož, P. Ondrášek)   Zdrželi se: 2 (D. Sukalovský, J. Vlček) 
Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
Nebylo schváleno. 
 
 
Z jednání odešla v 15:32 hod. Mgr. J. Viktorinová. 
 
 
 

15. Dohoda o uznání závazku k náhradě škody 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V září roku 2016 bylo Českou inspekcí životního prostředí (dále jen ČIŽP) za účasti zástupců 
Brněnských vodáren a kanalizací, a.s. (dále jen BVK, a.s.) provedeno prolití kanalizace na ul. Sv. 
Čecha zabarvenou tekutinou (od zařizovacích předmětů spol. CTSK po výustní objekt do Lučního 
potoka). Tímto bylo potvrzeno neoprávněné vypouštění odpadních vod do Lučního potoka. 
Zastupitelstvo města Kuřimi následně schválilo na svém zasedání dne 24. 1. 2017 akci „Kuřim, ul. Sv. 
Čecha - kanalizační přípojka“ vypracování PD a 1. 8. 2017 realizaci přípojky.  
Areál je v současné době dočasně odkanalizován do jímky na vyvážení. Přepojením dojde 
k odkanalizování areálu do splaškové kanalizace v ul. Jelínkových. Realizaci kanalizační přípojky 
provede spol. CTSK na podzim tohoto roku. 
Na základě rozhodnutí ČIŽP (vizte příloha č. 1) zaplatila spol. BVK, a.s. pokutu ve výši 30.000 Kč za 
správní delikt dle vodního zákona. Spol. BVK, a.s. dále zaplatila náklady řízení paušální částku ve výši 
1.000 Kč. 
Ve vyjádření pro „Provozovnu služeb MěstNV - Kuřim“, které vydala spol. BVK a.s. v roce 1990, je 
uvedeno, že z důvodu přetížení čistírny odpadních vod Kuřim není možné napojení objektu na 
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kanalizaci. Dále je ve vyjádření uvedeno, že doporučují odkanalizování areálu řešit oddílnou 
kanalizací (vizte příloha č. 2). 
Z výše uvedeného důvodu doporučuje odbor investiční Radě města Kuřimi schválit uzavření Dohody 
o uznání závazku k náhradě škody se spol. BVK a.s.  
 
Úhrada ve výši 31.000 Kč bude čerpána z ORG č. 9 016 000 000 "Objekty města“.  
 
Přílohy: A - žádost o uzavření dohody 

B - vyjádření BVK 
C - návrh dohody 

 
Přijaté usnesení: 475/2017 - RM schvaluje uzavření Dohody o uznání závazku k náhradě škody se 

společností Brněnské vodárny a kanalizace, a.s., se sídlem Pisárecká 555/1a, 
Pisárky, 603 00 Brno, IČ 46347275. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

16. Projektová dokumentace na akci "Atletická dráha a sektory pro 
atletiku – sportovní areál – projekt" 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Dne 1. 8. 2017 bylo usnesením č. 1090/2017 Zastupitelstva města Kuřimi schváleno rozpočtové 
opatření č. 7, které navyšuje rozpočet investiční akce „Atletická dráha a sektory pro atletiku - 
sportovní areál - projekt“ na částku 350.000 Kč - ORG 1365000000 za účelem vypracování 
projektové dokumentace ve stupni pro provedení stavby (DPS) na rekonstrukci atletické dráhy 
a sektorů pro technické disciplíny, včetně venkovního osvětlení, aby bylo možné v roce 2018 žádat 
o dotaci. 
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, přímo schválit zhotovitele projektové 
dokumentace na výše uvedenou akci - společnost BESTPROJEKT, odštěpný závod Deals 
Management, a.s. 
Tato společnost zpracovala studii k investičnímu záměru a ve svém oboru patří k nejzkušenějším na 
českém trhu, co se týče zpracování PD a žádosti o dotace (vizte příloha D - reference). 
 
Celková cena za zpracování projektu ve stupni pro provedení stavby, včetně rozpočtové části nutné 
pro výběr dodavatele činí 260.000 Kč bez DPH, tj 314.600 Kč vč. DPH - vizte příloha B - cenová 
nabídka. Cena za zpracování projektové dokumentace byla porovnána honorářovým výpočtem (vizte 
příloha C - honorářový výpočet). 
 
OI doporučuje radě města schválit smlouvu o dílo na zpracování projektové dokumentace pro 
provedení stavby od společnosti BESTPROJEKT, odštěpný závod Deals Management, a.s ve výši 
314.600 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - cenová nabídka na zpracování studie žádosti a projektu (Město Kuřim) 

B - výpočet honoráře atletický stadion 
C – referentské stavby 
D - návrh SOD 

 
Přijaté usnesení: 476/2017 - RM schvaluje odlišný postup, ve smyslu ust. čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadávání veřejných zakázek malého rozsahu, na zpracování 
projektové dokumentace na akci " Atletická dráha a sektory pro atletiku - sportovní 
areál - projekt" a schvaluje jako zpracovatele společnost BESTPROJEKT, 
odštěpný závod Deals Management, a.s., Pitterova 2855, 130 00 Praha 3 - Žižkov, 
IČ 03493385 a souhlasí s uzavřením Smlouvy o dílo na zpracování projektové 
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dokumentace ve stupni pro provedení stavby v celkové hodnotě 314.600 Kč 
vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

17. Zápis komise stavební ze dne 11. 9. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 11. 9. 2017 proběhlo jednání komise stavební Města Kuřimi  
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Stavební úpravy rekreačního objektu na pozemku parc. č. 2675/6 v k. ú. Kuřimi 
2. Energeticky úsporná opatření BD Na Královkách č. p. 882/21, Kuřim 
3. Garážové stání na ul. Zahradní č. p. 1989/11, Kuřim 
4. Přístavba RD ke garáži, ul. U Rybníka, parc. č. 836/1 a 836/2 v k. ú. Kuřim 
5. Nástavba a přístavba RD, Třebízského 376/14, Kuřim 
6. Stavba jednopodlažního domu na ul. Na Vyhlídce, pozemek parc. č. 2468/2 v k. ú. Kuřim 
7. Studie stavby „Město Kuřim - ZŠ Kuřim - vybudování nových výukových kapacit, III. etapa“ 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – schvaluje: 
S. Bartoš – stavba dodržuje limity. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
D. Sukalovský – žádá barevnost fasády zachovat co nejblíže stávajícího stavu. 
PRO: 5. 
 
 
Z jednání odešel v 16:05 hod. Ing. P. Ondrášek – počet přítomných členů rady 4. 
 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 16:06 hod. J. Vlček – počet přítomných členů rady 3. 
Na jednání se dostavil S. Bartoš – vedoucí odboru investičního. 
 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
PRO: 3. 
 
Na jednání se vrátil v 16:08 hod. J. Vlček – počet přítomných členů rady 4. 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
D. Sukalovský – dům svým charakterem nepatří do této lokality. 
S. Bartoš – dům je na hranici pozemku. 
D. Sukalovský – navrhuje o tomto bodě hlasovat zvlášť. 
PRO: 4. 
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Bod č. 7 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Přijaté usnesení: 477/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 11. 9. 

2017 v bodě 7 a schvaluje body 1, 2, 3, 4, 5. RM neschvaluje stavbu 
jednopodlažního domu na ul. Na Vyhlídce, pozemek parc. č. 2468/2 v k. ú. Kuřim. 

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

18. Zápis z 13. jednání komise školské 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Dne 18. 9. 2017 proběhlo třinácté jednání Komise školské Rady města Kuřimi (zápis vizte příloha A). 
 
Komise školská přijala usnesení v bodě č. 3: 
 
Přijaté usnesení: Komise školská doporučuje radě města přijmout aktualizaci akčního plánu MAP 
Kuřim. 
Pro: 8    Proti: 0     Zdržel se: 0 
Návrh byl přijat. 
Přítomno bylo 8 členů komise z 12. 
 
Přílohy: A - zápis KŠ 
 
Přijaté usnesení: 478/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise školské ze dne 18. 9. 

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

19. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach zaslal zřizovateli oznámení o vyhlášení ředitelského volna na den 29. 9. 2017. Jako 
důvod uvedl pravidelnou revizi a údržbu topného systému školy (vizte příloha A). 
Žáci i zákonní zástupci žáků budou školou informováni způsobem v místě obvyklém a na webových 
stránkách školy. 
Ředitel školy má dle § 24 odst. 2 školského zákona, v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky 
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, zákonnou povinnost vyhlášení 
ředitelského volna s dostatečným předstihem projednat se zřizovatelem a zveřejnit je způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Přílohy: A - oznámení o vyhlášení ředitelského volna 
 
Přijaté usnesení: 479/2017 - RM bere na vědomí oznámení ředitelského volna v Základní škole, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci dne 29. 9. 
2017. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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20. Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot zaslal zřizovateli oznámení o vyhlášení ředitelského volna na den 29. 9. 2017. Jako 
důvod uvedl organizační a provozní důvody (vizte příloha A). 
Zákonní zástupci žáků budou školou informováni na webových stránkách školy. Pro zájemce bude 
zajištěn provoz školní družiny. 
Ředitel školy má dle § 24 odst. 2 školského zákona, v platném znění a § 2 odst. 5 vyhlášky 
č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, v platném znění, zákonnou povinnost vyhlášení 
ředitelského volna s dostatečným předstihem projednat se zřizovatelem a zveřejnit je způsobem 
umožňujícím dálkový přístup. 
 
Přílohy: A - oznámení o vyhlášení ředit. volna 
 
Přijaté usnesení: 480/2017 - RM bere na vědomí oznámení ředitelského volna v Základní škole 

Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno - venkov, příspěvkové organizaci dne 29. 9. 
2017. 

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

21. Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ 
Tyršova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy Kuřim, Tyršova 1255, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Stanislav Plchot, požádal RM o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku. Jedná se o zastaralý 
majetek, dle posouzení neopravitelný (vizte příloha A). 
 
Přílohy: A - žádost o souhlas s vyřazením nepotř. majetku 
 
Přijaté usnesení: 481/2017 - RM souhlasí s vyřazením nepotřebného majetku Základní školy Kuřim, 

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

22. Návrh na využití bytu v DPS pro potřeby CSS Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
V měsíci listopadu 2017 se uvolní byt xxx v  Domě s pečovatelskou službou, Zahradní 1275, Kuřim. 
Byt je umístěn v 9. poschodí bez výtahu. Nájemník se z bytu stěhuje z důvodu špatné mobility 
a absenci výtahu. O byt umístěný v poschodí bez výtahu není zájem. Do objektu DPS se stěhují lidé, 
kteří potřebují již nějakou pomoc druhé osoby. Většinou tyto osoby mají problémy s chůzí, používají 
k pohybu různé pomůcky. 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim PhDr. M. Bártová navrhuje tento uvolněný byt využít pro 
potřeby organizace. Organizace má nedostatek provozních prostor pro sklady, archiv, zázemí pro 
pracovníky atd. Uvolněný byt bez výtahu by byl zatím využit jako kancelář sester domácí péče. 
 
Komplexně by se využití nebytových prostor v objektu DPS řešily po ukončení pronájmu MUDr. 
Laštůvkovou. Praktická lékařka uvažuje o ukončení pronájmu v únoru 2018, smlouvu má však 
uzavřenou do 28. 2. 2019. Uvolněné prostory by se mohly využít buď pro potřeby pečovatelské služby 
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CSS Kuřim nebo v rámci komunitního plánování na rozšíření sociálních služeb např. o ambulantní 
službu, případně na jiné využití sociálních služeb vizte příloha. 
 
Přílohy: A - možnosti využití objektu DPS 
 
Přijaté usnesení: 482/2017 - RM schvaluje využití uvolněného bytu xxx v 9. poschodí bez výtahu 

v DPS pro potřeby Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

23. Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení 
zakázky 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Název (předmět) zakázky: Výměna oken v obecních bytech, Kuřim 
Evidenční číslo v knize zakázek: III-OMP-2017-008 
Zajišťující odbor (ZO): OMP, Janoušková 
Zajištěno v rozpočtu města: ZM z 24. 1. 2017 (ORG 1031 000 000) 
 
V souladu s Interní směrnicí Rady města Kuřimi č. S2/2015/RM, zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, bylo zajišťujícím odborem - OMP - realizováno zadávací řízení na zakázku města Kuřimi 
s názvem „Výměna oken v obecních bytech, Kuřim“. 
Výzva na uvedenou zakázku byla zveřejněna dne 5. 9. 2017. Současně OMP oslovil e-mailem šest 
potenciálních dodavatelů. Lhůta pro odevzdání nabídek byla stanovena na 19. 9. 2017. 
Prostřednictvím výzvy k podání nabídky byly získány nabídky 5 uchazečů. 
Na prvním jednání hodnotící komise dne 19. 9. 2017 proběhlo otevření obálek s nabídkami vč. 
kontroly úplnosti nabídek. Po prostudování předložených nabídek proběhlo dne 22. 9. 2017 druhé 
jednání, na kterém byly nabídky hodnoceny. 
Všechny předložené nabídky byly zařazeny do hodnocení. Jediným hodnotícím kritériem byla výše 
nabídkové ceny. Nejnižší nabídkovou cenu předložila společnost OKNOSTYL group s.r.o., Tišnovská 
305, 664 34 Kuřim, IČO 27689719, a to 194.610 Kč vč. DPH. 
 
Termín zhotovení díla: do 10. 12. 2017. 
 
Přílohy: A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 

B - smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 483/2017 - RM souhlasí s výsledkem hodnocení uvedeným ve zprávě 

o posouzení a hodnocení nabídek na zakázku „Výměna oken v obecních bytech, 
Kuřim“ a schvaluje uzavření smlouvy o dílo se společností OKNOSTYL group 
s.r.o., se sídlem Tišnovská 305, Kuřim, PSČ 664 34, IČ 27689719 za cenu 
194.610 Kč vč. DPH. 

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

24. Prodloužení smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních 
služeb 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Marek Svoboda, Mgr. Radim Novák, DiS.) 
 
V návaznosti na uplynutí konce platnosti smlouvy č. 2015D0047 a 48 s poskytovatelem 
telekomunikačních služeb společností O2 Czech Republic a.s., jsme průzkumem trhu zjistili, že 
následující standardní výběrové řízení uzavřené na následující dva roky, by bylo pro Město Kuřim 
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nevýhodné, firmy proklamovaly téměř 100% nárůst cen ve všech kategoriích od hlasových služeb až 
po služby mobilního internetového připojení. Proto jsme se pokusili se současným poskytovatelem 
služeb domluvit na pokračování stávající spolupráce a to přijmutím dodatku č. 2, ve kterém by byly 
pouze minimálně navýšeny ceny za telekomunikační služby oproti stávající specifikaci. Následně jsme 
konzultovali cenu s obchodním zástupcem pro veřejnou správu společnosti Vodafone, který nám 
sdělil, že tyto ceny jsou tak nízké, že je již nemohou ani v rámci konkurenčního boje nabídnout. Jako 
poslední jsme obdrželi nabídku od společnosti T-Mobile, kde je také vidět z cenové nabídky, že se 
nemohou domluveným cenám se současným poskytovatelem telekomunikačních služeb společností 
O2 ani přiblížit, nabídka je přiložena k důvodové zprávě. 
 
Na základě, těchto zjištění doporučujeme dodatek ke smlouvě č. 2 se společností O2 uzavřít, protože 
se jedná o časově omezenou nabídku pro současné zákazníky na prodloužení stávajících 
telekomunikačních služeb. Dle vyjádření tohoto poskytovatele v případě vypsání výběrového řízení, 
budou postupovat stejně jako u ostatních výběrových řízení a půjdou s cenami výše, než jak je 
ukotveno v návrhu dodatku č. 2 k rámcové smlouvě. 
 
Přílohy: A - O2 dodatek č. 2 k rámcové dohodě na TS 

B - nabídka firmy T-Mobile na TS 
C - O2 rámcová smlouva 2015D0047 č. O2OP 606988 
D - O2 smlouva 2015D0048 o poskytování TS 

 
Přijaté usnesení: 484/2017 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 2 k Rámcové dohodě číslo 

O2OP/606988/2015D0047 uzavřené dne 1. 8. 2015 se společností O2 Czech 
Republic a.s., se sídlem Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 - Michle, 
IČ 60193336. 

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

25. Žádost o souhlas s převodem části rezervního fondu do fondu 
investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o schválení převodu finančních prostředků z rezervního fondu příspěvkové 
organizace do fondu investic. Jedná se o převod 200.000 Kč. Důvodem je nedostatek prostředků ve 
fondu investic, které chce příspěvková organizace použít na opravu bytu školníka (vizte příloha A). 
Stav rezervního fondu Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 9. 2017 je 275.466,17 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o převedení RF do FI 
 
Přijaté usnesení: 485/2017 - RM souhlasí s převodem finančních prostředků z rezervního fondu 

Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové 
organizace do fondu investic dle žádosti. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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26. Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Mgr. Hana Němcová) 
 
Ředitel Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové organizace Mgr. 
Richard Mach požádal, dle § 31 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, o souhlas s čerpáním prostředků z fondu investic základní školy ve výši 
1.000.000 Kč za účelem financování rekonstrukce bytu školníka (vizte příloha A, B). 
 
Stav fondu investic Základní školy, Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno-venkov, příspěvkové 
organizace ke dni 30. 9. 2017 je 1.083.564,42 Kč. 
 
Přílohy: A - žádost o čerpání FI - rekonstrukce bytu školníka 

B - byt školníka půdorys 
 
Přijaté usnesení: 486/2017 - RM souhlasí s čerpáním prostředků z fondu investic Základní školy, 

Kuřim, Jungmannova 813, okres Brno - venkov, příspěvkové organizace, sídlo 
Jungmannova 813/5, 664 34 Kuřim, IČO 70988285, a to ve výši 1.000.000 Kč na 
financování rekonstrukce bytu školníka. 

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

27. Městská sportovní hala – smlouva o připojení k distribuční 
soustavě 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Na investiční akci bylo vydáno územní rozhodnutí, změna územního rozhodnutí, stavební povolení 
a změna stavby před dokončením. V současné době je stavba realizována.  
Před zahájení samotné realizace plynovodní přípojky je třeba smluvně dořešit připojení odběrného 
plynového zařízení k distribuční soustavě. 
 
OI doporučuje Radě města schválit Smlouvu o připojení k distribuční soustavě č. 320090110995. 
 
Přílohy: A - smlouva o připojení plynu 

B - obchodní podmínky ke smlouvě 
 
Přijaté usnesení: 487/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o připojení k distribuční soustavě 

č. 320090110995 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. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
 
 
 

28. Cyklostezka Kuřim-Lipůvka administrátor VŘ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Podle vnitřní směrnice Rady města Kuřim č. S2/2015/RM o veřejných zakázkách, byl zajišťujícím 
odborem realizován průzkum trhu na výše uvedenou zakázku malého rozsahu. 
Byli osloveni celkem tři potencionální dodavatelé. Jediným hodnotícím kritériem byla cena. 
Odevzdané nabídky s uvedením nabídkové ceny v Kč vč. DPH: 
Regionální poradenská agentura, s.r.o., 
Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, IČ 26298163    50.820 Kč 
RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno, IČ 25533843    60.500 Kč 
Eurovision, a.s., Veveří 102, 616 00 Brno, IČ 27691845    81.070 Kč 
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Předkládáme Radě města ke schválení uzavření příkazní smlouvy s firmou Regionální poradenská 
agentura, s.r.o. na veřejnou zakázku Cyklostezka Kuřim - Lipůvka. Cílem této smlouvy je sjednání 
podmínek a postupů, které jsou nezbytné pro zadávací řízení na veřejnou zakázku podle zákona 
č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 
 
Přílohy: A – smlouva o dílo 
 
Přijaté usnesení: 488/2017 - RM schvaluje uzavření Příkazní smlouvy se společností Regionální 

poradenská agentura, s.r.o., se sídlem Starobrněnská 690/20, 602 00 Brno, 
IČ 26298163 ve výši 50.820 Kč vč. DPH. 

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

29. Městská sportovní hala - 0. etapa 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Renata Havlová) 
 
Dne 10. 5. 2017 schválila Rada města usnesením č. 244/2017 odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 
8 směrnice S2/2015/RM pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu na zpracování projektové 
dokumentace a jako zhotovitele vybrala společnost Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, 
IČ 25348817. 
V souvislosti s realizací dalšího stupně projektové dokumentace žádáme o schválení Dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. Předmětem dodatku budou projektové práce pro další stupeň povolení 
v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby. 
 
OI doporučuje Radě města schválit uzavření Dodatku č. 1 na zakázku „Městská sportovní hala 
v Kuřimi“ - 0. etapa, změna vedení inženýrských sítí se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 
416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 v hodnotě 377.520 Kč vč. DPH 
 
Přijaté usnesení: 489/2017 - RM schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/D/0113 

na zakázku „Městská sportovní hala v Kuřimi“ - 0. etapa, změna trasy inženýrských 
sítí se společností Ateliér DPK s.r.o., Šumavská 416/15, 602 00 Brno, IČ 25348817 
v celkové hodnotě 377.520 Kč vč. DPH. 

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

30. Mgr. Prachárová - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení 
stavby 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, jehož výlučným vlastníkem je Mgr. Martina 
Prachárová, xxxxxxxxxxxxxxxxxx, 664 34 Kuřim. Mgr. Martina Prachárová souhlasila s dočasným 
záborem pozemku v období 15. 8. 2017 - 15. 10. 2017. 
Vzhledem k tomu, že stavební práce v tomto období nezapočaly, Mgr. Prachárová souhlasí 
s posunem záboru pozemku na období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018. 
 
OI doporučuje pro provedení stavby uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o umístění a provedení stavby na 
pozemku. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
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Přijaté usnesení: 490/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění a provedení 
stavby č. 2017/B/0028 k akci „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
s vlastníkem pozemku Mgr. Martina Prachárová, xxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim, 
se změnou termínu dočasného záboru v období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018. 

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

31. Petr Horák a Marie Horáková - dodatek ke smlouvě o umístění 
a provedení stavby 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. 2275 k. ú. Kuřim, jehož výlučnými vlastníci jsou manželé Petr 
Horák a Marie Horáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. Manželé Horákovi souhlasili 
s dočasným záborem pozemku v období 15. 8. 2017 - 15. 10. 2017. 
Vzhledem k tomu, že stavební práce v tomto období nezapočaly, manželé Horákovi souhlasí 
s posunem záboru pozemku na období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018. 
 
OI doporučuje pro provedení stavby uzavřít dodatek č. 1 Smlouvy o umístění a provedení stavby na 
pozemku. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 491/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o umístění a provedení 

stavby č. 2017/B/0028 k akci „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
s vlastníky pozemku Petr Horák a Marie Horáková, xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 
Kuřim, se změnou termínu dočasného záboru v období 1. 7. 2018 - 31. 8. 2018. 

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

32. Rekonstrukce stadionu - oprava fasády, dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 23. 8. 2017 schválila Rada města výsledek zadávacího řízení na veřejnou zakázku malého 
rozsahu „Rekonstrukce stadionu - oprava fasády“, usnesení č. 438/2017, na uzavření smlouvy o dílo 
se společností PROTECHSTAV, s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, IČ 28334043, která 
předložila nejvhodnější nabídku v celkové hodnotě 891.111,19 Kč bez DPH (tj. 1.078.244, 54 Kč vč. 
DPH), s původním termínem dokončení 29. 9. 2017. 
Společnost PROTECHSTAV, s.r.o., zahájila práce 28. 9. 2017, ale vzhledem k nepříznivým 
povětrnostním podmínkám, které provázejí stavbu od samého počátku, žádá o prodloužení termínu 
zhotovení a předání díla do 23. 10. 2017. 
OI doporučuje Radě města uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0104 se společností 
PROTECHSTAV, s.r.o., s prodlouženým termínem dokončení zakázky na 23. 10. 2017. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 492/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0104 

k akci „Rekonstrukce stadionu - oprava fasády“ se společností PROTECHSTAV, 
s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, IČ 28334043, se změnou termínu 
zhotovení a předání díla do 23. 10. 2017. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, J. Vlček) Nepřítomen: 1 (P. Ondrášek). 
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33. Obratiště na ul. K. H. Máchy, Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Ing. Petr Jarolím, Elplova 26, 628 00 Brno, zpracoval projektovou dokumentaci akce „Obratiště na ul. 
K. H. Máchy, Kuřim“, spočívající v umístění nového obratiště na ul. K. H. Máchy. V současné době 
dochází k otáčení vozidel na ul. K. H. Máchy v křižovatce s ul. Mánesova v místě, kde ústí společná 
stezka pro chodce a cyklisty směřující za ZŠ Komenského a otáčející vozidla zde ohrožují chodce 
(školáky) a cyklisty. Z tohoto důvodu je před koncem ulice K. H. Máchy navrženo obratiště umožňující 
otáčení vozidel. 
 
Celková hodnota zakázky je 327.000 Kč bez DPH a doporučujeme Radě města vyčlenit tuto částku 
z ORG 1 006 000 000 Drobné investice. 
 
Přijaté usnesení: 493/2017 - RM schvaluje vyčlenění částky 327.000 Kč bez DPH (tj. 395.670 Kč 

včetně DPH) z ORG 1 006 000 000 Drobné investice na akci „Obratiště na ul. K. H. 
Máchy, Kuřim“. 

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

34. Udělení Medaile města Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Navrhuji Radě města Kuřimi udělit panu Viktoru Medkovi, narozenému xxxxxxxxxxx, bytem xxxxxxxxx 
xxxx, 664 34 Kuřim, Medaili města Kuřimi za záchranu lidského života a to paní Pavle Dvořákové, 
bytem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 664 34 Kuřim. 
 
Paní Dvořáková sděluje následující: 
Dovoluji si Vám zaslat pár slov o poskytnutí první pomoci panem Viktorem Medkem. 
Dne 30. 8. 2017 jsem v ranních hodinách odjížděla autem do Brna na plánovanou zdravotní kontrolu, 
jelikož se léčím se srdcem a jsem pacientkou s implantovaným systémem Cardion-Biotronik. 
Cestou do Brna jsem začala pociťovat, že se mi hůře dodechuje a horší se mi zrak, zastavila jsem 
proto svoje vozidlo na ulici Tyršova a více si už bohužel nepamatuji. 
V nemocnici, kde jsem se následně probrala, mi bylo řečeno, že jsem zkolabovala a dostala se do 
situace ohrožující život a díky poskytnutí první pomoci panem Viktorem Medkem (nepřímou srdeční 
masáží), kterou mi neprodleně poskytl na místě mého kolapsu a jeho nelhostejným přístupem mi 
zachránil život. 
Tímto chci poděkovat panu Viktoru Medkovi za záchranu života a jeho lidskému postoji. 
 
Přijaté usnesení: 494/2017 - RM uděluje Medaili města Kuřimi panu Viktoru Medkovi, narozenému 

xxxxxxxxxxxx, za záchranu lidského života dne 30. 8. 2017 a schvaluje poskytnutí 
peněžitého daru ve výši 3.000 Kč. 

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

35. Smlouva o umístění reklamních stánků 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Předkládáme radě města ke schválení smlouvu na montáž a pronájem reklamních stánků na akci 
Medový den. Společnost Reakce s.r.o. městu uhradí částku 24.200 vč. DPH. 
 
Přílohy: A - smlouva 
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Přijaté usnesení: 495/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy na pronájem reklamních stánků se 
společností Reakce s.r.o., IČ 26882931, se sídlem Ke Klínku 1313, 666 02 
Předklášteří. 

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

36. Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Boháčová Lucie) 
 
V příloze překládáme Radě města Kuřimi zápis z jednání komise pro životní prostředí ze dne 25. 9. 
2017. 
 
Přílohy: A - zápis 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – rada nesouhlasí se skácení 1 ks lípy na stavbu cyklostezky a souhlasí s kácením 
3 ks habrů. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 3 – bere na vědomí: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 4 – bere na vědomí. 
PRO: 4. 
 
Bod č. 5 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
Bod č. 7 – schvaluje: 
PROTI: 4. 
 
Bod č. 8 – schvaluje: 
PRO: 4. 
 
 
Z jednání se vzdálil v 17:25 hod. J. Vlček – počet přítomných radních 3. 
 
 
Přijaté usnesení: 496/2017 - RM bere na vědomí zápis z jednání komise pro životní prostředí ze 

dne 25. 9. 2017 v bodech 1, 3, 4, schvaluje body 2, 5, 6, 8 a neschvaluje bod 7, 
dle zápisu v příloze. RM neschvaluje kácení 1 ks lípy srdčité u ZŠ Komenského 
a schvaluje kácení 3 ks lísky turecké na ul. Na Zahrádkách. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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37. Wellness Kuřim - schválení žádosti o přeložku VN 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
V souvislosti s plánovaným rozvojem areálu Wellness Kuřim bude přesunuto venkovní brouzdaliště do 
vhodnějšího místa blíže koupališti. Zamýšlené umístění bohužel koliduje s trasou VN, kterou bude 
nutno přeložit. 
Vzhledem k tomu, že brouzdaliště je potřeba vybudovat do zahájení letní sezóny, neboť stávající 
brouzdaliště už není schopno provozu a oprava by byla neúměrně nákladná, žádáme radu města 
o schválení podání žádosti o přeložku VN o délce cca 90 m. Náklady na přeložku nelze zatím 
specifikovat, dle odborného odhadu E.ON se budou pohybovat v rozsahu cca 500 - 600 tis. Kč. 
 
Přijaté usnesení: 497/2017 - RM schvaluje podání žádosti o přeložku VN pro Wellness Kuřim 

z důvodu přeložení umístění venkovního brouzdaliště. 
Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

38. Rekonstrukce stadionu - odlišný postup na dodávku a montáž 
hliníkového vstupního portálu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
OI navrhuje radě města, v souladu s interní směrnicí Rady města Kuřimi pro zadávání veřejných 
zakázek malého rozsahu z roku 2015 dle článku 8 Odlišné postupy, provést přímý výběr zhotovitele 
hliníkového vstupního portálu na akci „Rekonstrukce stadionu“. Místem plnění je budova šaten 
v bývalé tribuně stadionu Kuřim, U Stadionu 1970/4, 664 34 Kuřim. Pozemek p. č. 2973/1 v k. ú. 
Kuřim. 
 
Předmětem akce je provedení výměny stávajících vstupních dveří, které neodpovídají požárně 
bezpečnostnímu řešení, do vstupního prostoru, který se nyní skládá z vstupních dveří a zděné části, 
za vstupní portál dle přiložené vizualizace. Stávající plastové vstupní dveře budou demontovány, dále 
bude vybourána zděná část, ve které jsou dveře osazeny.  
Po provedené výměně dveří budou zapraveny a uvedeny do původního stavu všechny povrchy 
okolních konstrukci (podlaha, stěny), které budou stavbou dotčeny. Po provedení navrhovaných 
stavebních úprav se využití stavby nezmění. 
 
OI doporučuje: 

-  vybrat jako dodavatele hliníkového portálu společnost PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 591 
39 Žďár nad Sázavou. Cena nabídky je 154.338 Kč bez DPH. V ceně je dodávka a montáž 
hliníkového vstupního portálu.  

- zednické práce na této akci by provedla společnost Centrum technických služeb Kuřim. 
Akce bude hrazena z ORG 1237 000 000. Zakázka bude zadána na objednávku. 
 
Přílohy: A - vstupní portál 
 
Přijaté usnesení: 498/2017 - RM schvaluje odlišný postup ve smyslu ustanovení čl. 8 směrnice 

S2/2015/RM zadání zakázky malého rozsahu na dodávku a montáž nového 
vstupního portálu a schvaluje jako zhotovitele společnost PKS okna a.s., Brněnská 
126/38, 591 39 Žďár nad Sázavou, IČ 65276507 za cenu 154.338 Kč bez DPH, tj. 
186.748,98 Kč vč. DPH. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
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39. TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. - žádost o pronájem 
stolů a židlí 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Jana Viktorinová) 
 
Společnost TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 Kuřim, 
IČ 26964937 (dále jen „společnost“), zaslala emailem městu Kuřim žádost o pronájem 30 ks stolů a 80 
ks židlí (dále jen „nábytek“) umístěných v sále kulturního domu v Kuřimi na Podlesí. 
Nábytek by společnost využila na doprovodné akci ve své hale v rámci MSV Brno dne 12. 10. 2017.  
Židle byly pořízené v letech 2012-2014 za cenu celkem 51.366 Kč, stoly pochází z kulturního domu na 
nám. Osvobození a OMP není známa jejich PC a ani datum pořízení, jedná se o staré stoly.  
OMP upozorňuje, že stěhováním nábytku z místa na místo dochází k jeho intenzívnímu opotřebení. 
Společnost nabízí nájemné ve výši 2.500 - 3.000 Kč za veškerý nábytek, případně 1.500 Kč pouze za 
stoly. 
OMP provedl průzkum nabídky komerčních půjčoven nábytku na internetu (zjištěná cena za pronájem 
srovnatelné židle činí cca 80 Kč/den). Vzhledem k nákladům na pořízení nábytku, jeho životnosti, 
zvýšenému opotřebení při převozu a výši komerčního nájemného vyhodnotil OMP nabídnuté nájemné 
za nízké a doporučuje požadovat částku ve výši min. 5.000 Kč. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 499/2017 - RM schvaluje uzavření smlouvy o nájmu se společností 

TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o., se sídlem Blanenská 1965/12, 664 34 
Kuřim, IČ 26964937, jejímž předmětem je pronájem stolů a židlí ze sálu kulturního 
domu v Kuřimi - Podlesí v termínu 12. 10. 2017 za celkové nájemné ve výši 
3.000 Kč bez DPH, t.j. 3.630 Kč s DPH. 

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

40. ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - zahájení VŘ 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Zahájení zadávacího řízení na výběr dodavatele veřejné zakázky ZŠ Kuřim Jungmannova 
Název (předmět) zakázky:  „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
Předmětem tohoto zadávacího řízení je veřejná zakázka malého rozsahu na I. etapu stavebních úprav 
stávající bytové jednotky při Základní škole Kuřim, Jungmannova - byt školníka, parc. č. 1447, k. ú. 
Kuřim. Stavební úpravy spočívají v odstranění starých a zřízení nových povrchových úprav, 
odstranění viditelných vnitřních instalací, drobných bouracích prací pro nové výplně otvorů v 1.NP, 
včetně osazení nových výplňových prvků, zřízení nových vnitřních instalací v 1. NP a 1. PP - vodovod, 
splašková kanalizace, elektroinstalace, plynoinstalace a vytápění, zajišťující možné užívání 1. NP. 
II. etapa bude provedena později, jejím předmětem budou stavební úpravy 1. PP. 
 
Zahájení akce se předpokládá v 11/2017. 
Předpokládané dokončení a předání díla do 31. 5. 2018. 
 
Nejvýše přípustná hodnota zakázky 1.000.000 Kč vč. DPH. 
Jediným hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena. 
 
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. 
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Přílohy: A - výzva k podání nabídky 
B - návrh SOD 

 
Přijaté usnesení: 500/2017 - RM schvaluje zahájení zadávacího řízení na výběr zhotovitele veřejné 

zakázky na stavební práce „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“, dále 
schvaluje znění výzvy k podání nabídky. 

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

40/1. ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - návrh členů 
komise 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
V souvislosti s veřejnou zakázkou „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“ 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. Ladislav Ambrož 
2. Mgr. Richard Mach     2. Mgr. Ilona Mikelová 
3. Mgr Petr Opletal      3. Mgr. Marie Benešová 
4. Ing. Arch Petr Němec     4. Marek Hirš 
5. Mgr. Hana Němcová     5. Eliška Homolová 

 
Přijaté usnesení: 501/2017 - RM jmenuje komisi pro posouzení a hodnocení nabídek, která bude 

zároveň plnit funkci komise pro otevírání obálek s nabídkami pro veřejnou zakázku 
s názvem „ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu“. 

Hlasováno 
Pro: 3 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož) Nepřítomni: 2 (P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 17:35 hodin. 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Mgr. Ladislav Ambrož 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 27. 9. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
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Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 20. 9. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 
 2A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
2/1 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 
 2/1A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
2/2 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 
 2/2A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
2/3 Vývěsní skříňky u kulturního domu – ukončení smluv o výpůjčce dohodou 
 2/3A - dohoda o ukončení nájemní smlouvy 
3 Manž. Michal a Renata Bolcárovi, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
4 Božena Turková, Kuřim – nájemní smlouva na dobu neurčitou 
5 Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou, splátkový kalendář 
5/1 Olga Janoušková, Kuřim – ukončení nájemní smlouvy dohodou 
6 RAPO BRNO, s.r.o. – žádost o úpravu nájemní smlouvy 
 6A - dodatek č. 1 
 6B - půdorys 
7 Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 
 7A - situace 
 7B - pachtovní smlouva 
7/1 Manželé Karavardanjanovi – žádost o pacht pozemku 
8 Vyřazení majetku  
 8A - vyřazovací protokoly 
9 Společný nákup silové elektřiny, zemního plynu pro rok 2018 
 9A - smlouva o spolupráci 
 9B - seznam zájemců 
 9C - seznam odběratelů 
10 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, kab. smyčka z 

VN1286, PFM-SmartZone“ 
 10A - situace 
 10B - situace 
 10C - smlouva 
11 E.ON Distribuce, a.s. – zřízení věcného břemene pro stavbu „Kuřim, Podlesí, sm. NNk, 

Jursa, p. č.3204/101“ 
 11A - situace 
 11B - geometrický plán 
 11C - smlouva 
12 GasNet, s.r.o. – věcné břemeno pro stavbu „STL plynovodní přípojka pro RD čp. 1837 

na ul. Rychlonožkova v Kuřimi“ 
 12A - situace 
 12B - geometrický plán 
 12C - smlouva 
13 Česká telekomunikační infrastruktura a.s. – zřízení služebnosti inženýrské sítě pro 

stavbu „VPI Kuřim ul. Komenského – most“ 
 13A - situace 
 13B - situace 
 13C - návrh smlouvy 
14 Paní Krcháková – žádost o souhlas se stavbou v ochranném pásmu lesa  
 14A - situace 
 14B - situace 
15 Dohoda o uznání závazku k náhradě škody 
 15A - žádost o uzavření dohody 
 15B - vyjádření BVK 
 15C - návrh dohody 
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16 Projektová dokumentace na akci "Atletická dráha a sektory pro atletiku – sportovní 
areál – projekt" 

 16A - návrh SOD 
16B - cenová nabídka 

 16C - výpočet honoráře 
 16D - reference 
17 Zápis komise stavební ze dne 11. 9. 2017 
 17A - zápis komise stavební 
18 Zápis z 13. jednání komise školské 
 18A - zápis 
19 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Jungmannova 
 19A - oznámení o vyhlášení ředitelského volna 
20 Oznámení o vyhlášení ředitelského volna ZŠ Tyršova 
 20A - oznámení o vyhlášení ředit. volna 
21 Žádost o souhlas s vyřazením nepotřebného majetku ZŠ Tyršova 
 21A - žádost o souhlas s vyřazením nepotř. majetku 
22 Návrh na využití bytu v DPS pro potřeby CSS Kuřim 
 22A - možnosti využití objektu DPS 
23 Výměna oken v obecních bytech, Kuřim - rozhodnutí o přidělení zakázky 
 23A - zpráva o posouzení a hodnocení nabídek 
 23B - smlouva o dílo 
24 Prodloužení smlouvy s poskytovatelem telekomunikačních služeb 
 24A - O2 dodatek č. 2 k rámcové dohodě na TS 
 24B - nabídka firmy T-Mobile na TS 
 24C - O2 rámcová smlouva 2015D0047 č. O2OP 606988 
 24D - O2 smlouva 2015D0048 o poskytování TS 
25 Žádost o souhlas s převodem části rezervního fondu do fondu investic ZŠ 

Jungmannova 
 25A - žádost o převedení RF do FI 
26 Žádost o souhlas s čerpáním fondu investic ZŠ Jungmannova 
 26A - žádost o čerpání FI 
 26B - byt školníka půdorys 
27 Městská sportovní hala – smlouva o připojení k distribuční soustavě 
 27A - smlouva o připojení plynu 
 27B - obchodní podmínky ke smlouvě 
28 Cyklostezka Kuřim-Lipůvka administrátor VŘ 
 28A - příkazní smlouva 
29 Městská sportovní hala - 0. etapa  
 29A - dodatek č. 1 
30 Mgr. Prachárová - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na pozemku 
 30A - dodatek č. 1 
31 Petr Horák a Marie Horáková - dodatek ke smlouvě o umístění a provedení stavby na 

pozemku 
 31A - dodatek č. 1 
32 Rekonstrukce stadionu - oprava fasády, dodatek č. 1 
 32A - dodatek č. 1 
33 Obratiště na ul. K. H. Máchy, Kuřim 
34 Udělení Medaile města Kuřimi 
35 Smlouva o umístění reklamních stánků 
 35A - smlouva 
36 Zápis z jednání Komise pro životní prostředí RM Kuřimi 
 36A - zápis 
37 Wellness Kuřim - schválení žádosti o přeložku VN 
38 Rekonstrukce stadionu - odlišný postup na dodávku a montáž hliníkového vstupního 

portálu 
 38A - vstupní portál 
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39 TECNOTRADE OBRÁBĚCÍ STROJE s.r.o. - žádost o pronájem stolů a židlí 
 39A - smlouva 
40 ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - zahájení VŘ 
 40A - výzva k podání nabídky 
 40B - návrh SOD 
40/1 ZŠ Kuřim Jungmannova - stavební úpravy bytu - návrh členů komise 


