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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 34/2017 konané dne 11. 10. 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: Ing. Petr Ondrášek. 
 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:18 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
Později se dostavil PaedDr. D. Holman. 
 
 
Program: 
 

1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 

2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu „GSM-
R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ 

3 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se 
zhotovitelem stavby 

4 Zapůjčení počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do Poslanecké 
sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 

5 Zápis z komise dopravy konané 25. 9. 2017 

6 Smlouva o výpůjčce věci a o právu na pořízení a užití její reprodukce 

7 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 

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

8/1 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 

8/2 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 

8/3 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 

8/4 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 
Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 

9 Změna stavbyvedoucího - VZ rekonstrukce MŠ Zborovská 

10 Tržní řád – návrh na schválení změny 

11 Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 
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12 Rekonstrukce stadionu - oprava fasády 

13 Žádost o finanční spolupráci 

14 Zápis komise stavební ze dne 9. 10. 2017 

15 Odlišný postup – dodávka vánočního osvětlení na strom na nám. Osvobození 

16 Parkoviště na ul. U Stadionu – schválení Dohody o provedení záchranného 
archeologického výzkumu  

17 Rozpočtové opatření č. 11 

18 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí 

18/1 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí 

17 Rozpočtové opatření č. 11 

19 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 1 

20 Olga Janoušková, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy 

21 Oprava kanalizace v havarijním stavu 

22 Příkazní smlouva - vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 
1255 

23 Různé 

 
 
 

1. Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Zůstávají nesplněna usnesení, jejíž naplnění závisí na spolupráci s druhou stranou. 
 
Odbor majetkoprávní žádá o prodloužení termínu plnění usnesení: 
Usnesení č. 75/2012: 
Věcné břemeno mezi společností JMP Net, s.r.o. a městem Kuřim bude zprostředkovaně vyřizovat 
investor stavby - Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD). S ŘSD je špatná spolupráce. Majetkoprávní 
vypořádání stavby zadali po urgencích OMP až cca v červenci 2017 společnosti KVADRANT, s.r.o. 
v balíku s jinými stavbami s termínem dodání 1,5 roku. 
Z tohoto důvodu OMP žádá o prodloužení usnesení do 31. 12. 2018. 
 
Přílohy: A - plnění usnesení RM 
 
Diskuse: 
P. Ondrášek – byla dohoda, že na komunikaci vedoucí od vlečky v ul. U Stadionu bude vyznačen 
trojúhelník. 
D. Sukalovský – PČR tuto možnost zamítla. 
P. Ondrášek – nešlo by to zadat projektantovi a řešit v rámci budovaného parkoviště? 
K. Torn – prověří u Ing. Kováře. 
 
Přijaté usnesení: 503/2017 - RM bere na vědomí plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 

2017 a prodlužuje termín plnění usnesení č. 75/2012 do 31. 12. 2018. 
Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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2. Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné 
břemeno pro stavbu „GSM-R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - 
Brno“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 70994234, dále jen „SŽDC“, jako investor stavby „GSM-R Kolín - Havlíčkův Brod - Křižanov 
- Brno“ dále jen „stavba“, uzavřela na základě usn. č. 437/2013 ze dne 10. 7. 2013 s městem Kuřim 
budoucí smlouvu o zřízení věcného břemene č. 2013/B/0054. 
437/2013 
RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, státní 
organizace, se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného 
z věcného břemene ve věci uložení optického kabelu v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. č. 123, 
216, 217/6, 217/7, 217/8, 217/29, 247/4, 320/2, 375, 1080/1, 1103, 1258, 2760/3, 2773/9, 2775, 
2777/1, 2778, 2779, 2781 a 3661/2 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení věcného břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. 
Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku na dobu neurčitou, 
náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Při zaměření položeného optického kabelu bylo zjištěno, že stavbou byly navíc dotčeny pozemky parc. 
č. 288/5 a 288/6 v k. ú. Kuřim, které jsou ve vlastnictví města. 
Společnost SUDOP BRNO spol. s r.o., jako zpracovatel realizační dokumentace stavby požádal 
město o uzavření dodatku k budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene. Dodatkem město vyjádřilo 
souhlas s uložením trubek HDPE pro umístění optického kabelu i do pozemků parc. č. 288/5 a 288/6 
v k. ú. Kuřim. Na základě výše uvedeného RM dne 13. 1. 2016 schválila usn. č. 5/2016: 
 
5/2016 
Rada města schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného 
z věcného břemene ve věci uložení optického kabelu v rozsahu dle přílohy na pozemcích parc. 
č. 288/5 a 288/6 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Do doby uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene formou dodatku ke 
smlouvě č. 2013/B/0054. Věcné břemeno bude zřízeno za jednorázovou úhradu dle znaleckého 
posudku na dobu neurčitou, náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Nyní, po dokončení stavby, předložila SŽDC městu Kuřim k podpisu smlouvu o zřízení věcného 
břemene. Rozsah věcného břemene je stanoven GP č. 3295-451/2015 a 3296-452/2015 - vizte př. A, 
B. 
Z GP č. 3295-451/2015 vyplývá, že stavbou byly ještě dotčeny pozemky parc. č. 217/19 a 217/27 vše 
v k. ú. Kuřim. Město Kuřim tyto pozemky koupilo v průběhu stavby v rámci výkupů pozemků pod 
místními komunikacemi. Z tohoto důvodu OMP doporučuje schválit věcné břemeno i na tyto nově 
nabyté pozemky. 
 
V příloze C OMP předkládá návrh smlouvy o zřízení věcného břemene. 
 
Pro úplnost uvádíme, že věcné břemeno bylo oceněno znaleckým posudkem na částku ve výši 
68.738,30 Kč bez DPH. 
 
Přílohy: A – geometrický plán 

B - geometrický plán 
C - návrh smlouvy 

 
Přijaté usnesení: 504/2017 - RM schvaluje zřízení věcného břemene ve prospěch Správy železniční 

dopravní cesty, státní organizace se sídlem Praha 1, Nové Město, Dlážděná 
1003/7, IČ 701994234, jako oprávněného z věcného břemene ve věci uložení 
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optického kabelu v rozsahu GP č. 3295-451/2015 na pozemcích parc. č. 217/19 
a 217/27 vše v k. ú. a obci Kuřim, LV č. 1. Věcné břemeno bude zřízeno na dobu 
neurčitou, za jednorázovou úhradu dle znaleckého posudku č. 4752-023/17. 
Náklady na jeho zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavila v 14:24 hod. Ing. V. Fidrmucová – referentka odboru majetkoprávního. 
 
 
 

8. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro 
stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
V rámci přípravy stavby pod názvem „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ je potřeba 
uzavřít s Povodím Moravy, s.p. nájemní smlouvu na dočasný zábor pozemku a smlouvu o zřízení 
služebnosti na trvalý zábor pozemku. 
 
Jedná se o rekonstrukci mostu přes potok Kuřimka na ul. Komenského, řešící odstranění stávajícího 
mostu a stavbu nového mostu na místní komunikaci, (dále jen „stavba“), dle projektové dokumentace 
vyhotovené projekční kanceláří Rušar mosty, s.r.o. - vizte příloha A, B. Investorem stavby je město 
Kuřim. 
 
Stavbou bude mimo jiné dotčen i pozemek parc. č. 2219/8 k. ú. Kuřim, který je ve vlastnictví České 
republiky - právo hospodařit s majetkem státu přísluší Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 
932/11, Brno, IČ 70890013, dále jen „Povodí Moravy“. 
 
Na základě výše uvedeného Rada města dne 12. 7. 2017 schválila usn. č. 375/2017 a 376/2017: 
375/2017 
Rada města schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2219/8 o vým. 170 m

2
 v k. ú. Kuřim ve 

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

2
/rok včetně případné valorizace od pronajímatele - České republiky - Povodí 

Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 
 
376/2017 
Rada města schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného z věcného břemene, 
spočívajícího v umístění a provozování stavby „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ na 
části pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní povinný ze 
služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s.p., se sídlem Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. 
Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou za úplatu podle cenových předpisů v den uzavření 
smlouvy. Do doby uzavření smlouvy o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě 
o zřízení služebnosti. Náklady na její zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 
 
Před podpisem smlouvy bylo zjištěno, že pozemek parc. č. 2219/8 k. ú. Kuřim bude ještě dotčen 
stavebním objektem SO 301 - přeložkou vodovodu - vizte příloha C. Z tohoto důvodu musela být 
přepracována smlouva i její přílohy. Změnily se výměry dočasného a trvalého záboru (viz př. D) 
a služebnost bude rozšířena o věcné břemeno k vodovodu DN 350. 
 
OMP doporučuje zrušit usnesení č. 375/2017 a 376/2017 a přijmout usnesení nová. 
Upravenou „Nájemní smlouvu a smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti“ předkládá OMP 
v příloze E. 
 
Přílohy: A - situace 

B - situace 
C - přeložka vodovodu 
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D - situace nových záborů 
E - smlouva 

 
Přijaté usnesení: 505/2017 - RM ruší usnesení č. 375/2017 ze dne 12. 7. 2017 ve věci pronájmu 

části pozemku parc. č. 2219/8 o vým. 170 m
2
 v k. ú. Kuřim. 

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

8/1. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti 
pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 506/2017 - RM ruší usnesení č. 376/2017 ze dne 12. 7. 2017 ve věci zřízení 

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

8/2. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti 
pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 507/2017 - RM schvaluje pronájem části pozemku parc. č. 2219/8 o vým. 179 m

2
 

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

2
/rok včetně případné 

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

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

8/3. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti 
pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 508/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti pro město Kuřim jako oprávněného 

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

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
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8/4. Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti 
pro stavbu „Most přes Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Vladimíra Fidrmucová) 
 
Přijaté usnesení: 509/2017 - RM schvaluje zřízení služebnosti ve prospěch města Kuřimi spočívající 

v umístění, užívání, přístupu, příjezdu a provozování vodovodního řadu DN 350 na 
části pozemku parc. č. 2219/8 v k. ú. Kuřim (v rozsahu dle přílohy), který vlastní 
povinný ze služebnosti - Česká republika - Povodí Moravy, s.p. se sídlem 
Dřevařská 932/11, Brno, IČ 70890013. Služebnost bude zřízena na dobu neurčitou 
za úplatu podle cenových předpisů v den uzavření smlouvy. Třetí stranou bude 
provozovatel sítě společnost Brněnské vodárny a kanalizace, a. s., se sídlem 
Pisárecká 555/1a, Pisárky, Brno, IČ 46347275. Do doby uzavření smlouvy 
o zřízení služebnosti bude uzavřena smlouva o budoucí smlouvě o zřízení 
služebnosti. Náklady na její zřízení ponese oprávněný z věcného břemene. 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček)  Nepřítomen: 1 (D. Holman). 
 
 
Na jednání se dostavil v 14:28 hod. PaedDr. D. Holman – počet přítomných členů rady 5. 
Na jednání se dostavil v 14:30 hod. S. Bartoš – vedoucí odboru investičního a odešla Ing. 
V. Fidrmucová. 
 
 
 

3. Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 1 ke 
smlouvě o dílo se zhotovitelem stavby 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
V souvislosti se změnami osob realizačního týmu po zahájení stavebních prací, osob hlavního 
stavbyvedoucího a stavbyvedoucího, prostřednictvím kterých zhotovitel prokazoval v rámci 
zadávacího řízení splnění kvalifikace, žádá OI Radu města Kuřimi o schválení dodatku č. 1 ke 
smlouvě o dílo. U nových osob hlavního stavbyvedoucího a stavbyvedoucího byly předloženy 
objednateli doklady prokazující kvalifikaci těchto osob ve stejném rozsahu, v jakém byly zhotovitelem 
prokázány v rámci jeho odevzdané nabídky. Z důvodu provedené změny osob je nutné upravit čl. IX. 
smlouvy o dílo formou uzavření dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 
 
Přijaté usnesení: 510/2017 - RM souhlasí s uzavřením dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0102 na veřejnou zakázku „Společenské a kulturní centrum v Kuřimi“ se 
společností PKS stavby a.s., Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou, 
IČ 46980059. 

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

4. Zapůjčení počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků 
Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 
20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Bc. Radek Jízdný) 
 
V současné době nemá Městský úřad Kuřim volné PC sestavy a tiskárny, které může použít 
k potřebám sčítání výsledků voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. 10. 
2017 - 21. 10. 2017. Celkový počet volebních okrsků je 8. Z tohoto důvodu si bude muset 8 ks 
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kompletních počítačových sestav a tiskáren + 1 ks náhradní sestavy pro případ poruchy na tyto dva 
dny zapůjčit. Prostřednictvím poptávky bylo osloveno 9 subjektů a byly získány nabídky 4 subjektů. 
Jedna podaná nabídka nebyla kompletní a nebyla proto zařazena do hodnocení. Při hodnocení 
nabídek příloha A byla posuzována především celková cena zápůjčky při dodržení minimální 
konfigurace techniky dané Českým statistickým úřadem (ČSÚ). Na základě zhodnocení získaných 
nabídek je zajišťujícím odborem doporučena radě města jako nejvýhodnější nabídka společnosti 
Kalypta, s.r.o. se sídlem Průmyslová 1306/7, PSČ 102 00 Praha 10 - Hostivař, IČ 24841731, 
zastoupená MUDr. Janou Duškovou - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 17.339 Kč vč. DPH 
 
Přílohy: A – zhodnocení zapůjčení volby 

B – návrh smlouvy 
C – plná moc 

 
Přijaté usnesení: 511/2017 - RM schvaluje uzavření nájemní smlouvy, jejímž předmětem bude 

pronájem 8 ks počítačových sestav + 1 ks náhradní sestavy pro účel sčítání 
výsledků Voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. 10. 
2017 - 21. 10. 2017 se společností Kalypta, s.r.o., se sídlem Průmyslová 1306/7, 
PSČ 102 00, Praha 10 - Hostivař, IČ 24841731, zastoupená MUDr. Janou 
Duškovou - jednatelem společnosti, v celkové hodnotě 17.339 Kč vč. DPH. 

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

5. Zápis z komise dopravy konané 25. 9. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložen zápis z komise dopravy konané 25. 9. 2017. 
 
Přílohy: A - zápis z komise dopravy č. 9 2017 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – bere na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje závěry komise: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje závěry komise: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 5 – bere na vědomí: 
D. Sukalovský – dle vyjádření Ing. Pančíka (předseda komise dopravy) nejsou doloženy rozhledové 
situace a požádali o dodání potřebných dokladů. 
PRO: 5. 
 
Bod č. 6 – schvaluje: 
D. Sukalovský – udělat vyhrazené parkoviště pro zákazníky na max. 5 minut pro potřeby pekárny. 
Domluvit se s p. Pangrácem, aby udělal DZ a značení. 
PRO:  
 
D. Sukalovský – žádá, aby tajemníci komisí zapisovali do zápisu jmenovité hlasování. 
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Přijaté usnesení: 512/2017 - RM bere na vědomí zápis z komise dopravy konané 25. 9. 2017 
v bodech 1, 5 a schvaluje body 2, 3, 4, 6, dle zápisu v příloze. 

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

6. Smlouva o výpůjčce věci a o právu na pořízení a užití její 
reprodukce 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Součástí připravované Stále expozice města Kuřimi bude i kopie farní kroniky. Pro výrobu kopie je 
potřeba zapůjčit originál, proto předkládáme v příloze smlouvu o výpůjčce ke schválení. Data výpůjčky 
budou doplněna po schválení Biskupstvím brněnským, půjde cca o 5 dní. 
 
Přílohy: A - výpůjčka farnost kronika 
 
Přijaté usnesení: 513/2017 - RM souhlasí s uzavřením smlouvy o výpůjčce věci a o právu na 

pořízení a užití její reprodukce s Římskokatolickou farností Kuřim, Křížkovského 
55/5, Kuřim, IČ 49461362, jejímž předmětem je výpůjčka a souhlas s pořízením 
reprodukce farní kroniky. 

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

7. Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb 
Kuřim 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: PhDr. Miloslava Bártová) 
 
Ředitelka Centra sociálních služeb Kuřim, Zahradní 1275, Kuřim předkládá RM návrh na vyřazení 
majetku organizace dle přílohy. Jedná se o majetek nefunkční a neopravitelný. Likvidaci majetku 
provede firma. 
 
Přílohy: A - vyřazovací protokol 
 
Přijaté usnesení: 514/2017 - RM souhlasí vyřazení majetku Centra sociálních služeb Kuřim, 

Zahradní 1275, Kuřim dle přílohy. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

9. Změna stavbyvedoucího - VZ rekonstrukce MŠ Zborovská 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky: „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská 

v Kuřimi“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: VZ-OI-2017-002 
Zajišťující odbor (ZO):  OI 
 
V souvislosti se změnou osoby stavbyvedoucího po zahájení stavebních prací na stavbě 
„Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské školy Zborovská v Kuřimi“, prostřednictvím které 
zhotovitel prokazoval v rámci zadávacího řízení splnění kvalifikace, žádá OI Radu města Kuřimi 
o schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017/D/0049. U nové osoby stavbyvedoucího byly 
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předloženy objednateli doklady prokazující kvalifikaci požadované ve Výzvě v rozsahu, v jakém byly 
zhotovitelem prokázány v rámci jeho odevzdané nabídky. Z důvodu provedené změny osoby je nutné 
upravit čl. 7., odstavec 7.1 smlouvy o dílo formou uzavření Dodatku č. 1. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 SOD 2017D0049 
 
Přijaté usnesení: 515/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0049 na veřejnou zakázku „Rekonstrukce a rozšíření kapacit mateřské 
školy Zborovská v Kuřimi“ se společností Stavební firma Matyáš s.r.o., Ochoz 
u Brna 363, 664 02 Ochoz u Brna, IČ 29298113, kterým se mění osoba 
stavbyvedoucího. 

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

10. Tržní řád – návrh na schválení změny 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
Odůvodnění změny: 
Navrhované změny v tržním řádu zohledňují novinky Obecně závazné vyhlášky města Kuřimi 
č. 5/2017, o nočním klidu, a také zákonem stanovený zákaz prodeje ve velkoplošných prodejnách po 
dobu státních svátků, tj. např. znemožnění prodeje hřbitovního kvítí v zahradnictví u hřbitova 
v exponovaném čase před „Dušičkami“ (tj. vč. státního svátku dne 28.10.). 
 
Přílohy: A - tržní řád - zákaz podomního prodeje  

B - příloha č. 2 k tržnímu řádu 
B1 - příloha č. 2 k tržnímu řádu 

 
Přijaté usnesení: 516/2017 - RM schvaluje Nařízení města Kuřimi č. 1/2017, kterým vydává tržní 

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

11. Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Jiří Kovář) 
 
Radě města Kuřim je předložena rezignace člena komise dopravy Ing. Květoslava Pazourka. 
 
Přílohy: A - rezignace 
 
Přijaté usnesení: 517/2017 - RM bere na vědomí rezignaci člena komise dopravy Ing. Květoslava 

Pazourka a děkuje mu za vykonanou práci. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

12. Rekonstrukce stadionu - oprava fasády 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Bc. Alena Šrámková) 
 
Dne 23. 8. 2017 schválila Rada města Kuřimi 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, IČO 28334043 (dále jen 
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„Zhotovitel“), 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. 
Zhotovitel zahájil práce 28. 9. 2017, ale vzhledem k nepříznivým povětrnostním podmínkám, které 
provázely stavbu od samého počátku, schválila RM prodloužení termínu zhotovení a předání díla, 
usnesením č. 492/2017, o uzavření Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo, s termínem dokončení díla do 23. 
10. 2017. 
V souvislosti s prodlouženým termínem zhotovení a předání díla, vznikly Zhotoviteli vícepráce 
spočívající v prodlouženém pronájmu lešení. Tyto vícepráce byly Zhotovitelem oceněny takto: 

Cena vícepráce bez DPH     23.237,76 Kč 
DPH 21%         4.880,- Kč 
Cena víceprací dle Dodatku č. 2 celkem   28.118,- Kč 

Celková cena za dílo činí  

Cena díla dle Smlouvy bez DPH 891.111,19 Kč 
Cena Dodatku č. 2 bez DPH 23.237,76 Kč 
Cena celkem bez DPH 914.348,95 Kč 
DPH 21 % 192.013,35 Kč 
Cena celkem včetně DPH: 1.106.362,54 Kč 

 
OI doporučuje Radě města Kuřimi uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo 2017/D/0104 se 
společností PROTECHSTAV, s.r.o., o navýšení ceny za dílo o 28.118 Kč vč. DPH, s celkovou cenou 
za dílo 1.106.362,54 Kč vč. DPH. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 2 
 
Přijaté usnesení: 518/2017 - RM schvaluje uzavření dodatku č. 2 Smlouvy o dílo č. 2017/D/0104 

k akci "Rekonstrukce stadionu - oprava fasády" se společností POTECHSTAV, 
s.r.o., Vinohradská 1113/78, 918 00 Brno, IČO 28334043 jehož předmětem je 
navýšení ceny díla o 28.118 Kč vč. DPH z důvodu dle zápisu. 

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

13. Žádost o finanční spolupráci 
(Předkladatel: Ing. Jan Vlček, MSc., zpracovatel: Petra Glosová) 
 
Dne 9. 10. 2017 byla doručena žádost Spolku LÍPA 2015 o finanční spolupráci při pořádání již tradiční 
a oblíbené akce "Mikulášská nadílka na Lipůvce", která se koná 2. 12. 2017 od 16:30 hod. na Lipůvce. 
 
V roce 2016 schválila Rada města Kuřimi následující usnesení: 
Usnesení č. 452/2016 ze dne 19. 10. 2016 
Rada města souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních prostředků ve výši 
5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako podporu „Mikulášské nadílky na 
Lipůvce“. 
 
Přílohy: A - žádost 

B - darovací smlouva 
 
Přijaté usnesení: 519/2017 - RM souhlasí s uzavřením darovací smlouvy o poskytnutí finančních 

prostředků ve výši 5.000 Kč Spolku LÍPA 2015, Lipůvka 112, IČ 04471415, jako 
podporu „Mikulášské nadílky na Lipůvce“. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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14. Zápis komise stavební ze dne 9. 10. 2017 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Radka Svobodová) 
 
Dne 9. 10. 2017 proběhlo jednání komise stavební města Kuřimi. 
Na programu bylo projednání žádostí fyzických a právnických osob: 
 

1. Návrh zadání územní studie „US-10: U SRPKU" 
2. Novostavba RD na ul. Na Vyhlídce, p. č. 2468/2 v k. ú. Kuřim 
3. Doplňkové stavby k RD na ul. Havlíčkova č. p. 928, Kuřim 
4. Hala „SEVARON s.r.o., pozemek parc. č. 2994/96 v k. ú. Kuřim 

 
Přílohy: A - zápis komise stavební 
 
Diskuse: 
Bod č. 1 – na vědomí: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 2 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 3 – schvaluje: 
PRO: 5. 
 
Bod č. 4 – schvaluje: 
D. Sukalovský – zasahuje jejich pozemek do koridoru komunikace do Záhoří? 
S. Bartoš – jsou na svém pozemku a nezasahuje. 
PRO: 5. 
 
Přijaté usnesení: 520/2017 - RM bere na vědomí závěry z jednání komise stavební ze dne 9. 10. 

2017 v bodě 1 a schvaluje body 2, 3, 4, dle zápisu v příloze. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

15. Odlišný postup – dodávka vánočního osvětlení na strom na 
nám. Osvobození 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Mgr. Dagmar Montagová) 
 
Z důvodu obnovy vánočního osvětlení na stromu na nám. Osvobození předkládáme RM nejvhodnější 
nabídku společnosti MK ILLUMINATION s.r.o., se sídlem Solivarská 1/a, 080 01 Prešov. Společnost 
předložila 9 variant nazdobení stromu, které byly postupně upravovány dle estetických a technických 
požadavků do výsledné varianty č. 1. 
Společnost byla založena v Innsbrucku, dnes má dceřiné společnosti ve 26 zemích. Ke svým 
výrobkům doložila certifikáty a reference z mnoho dalších měst. Bezproblémovou spolupráci potvrdilo 
po telefonickém dotazu města Vsetín, Uherské Hradiště a Vyškov. 
S ohledem na výše uvedené a zejména z časových důvodů doporučujeme zadat dodávku vánočního 
osvětlení stromu na nám. Osvobození formou objednávky této firmě. 
Finanční částka bude hrazena z ORG 9026-0 "Veřejné osvětlení". 
 
Přílohy: A - nabídka 
 
Diskuse: 
D. Sukalovský – proč odlišný postup? 
S. Bartoš – zakázka bude za 80 tisíc Kč a máme dohodu s dodavatelem na určitý typ osvětlení. 
Důvodem odlišného postupu je tvůrčí spolupráce. 
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Přijaté usnesení: 521/2017 - RM schvaluje odlišný postup zadávání dle směrnice Rady města 
Kuřimi S2/2015/RM o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu pro dodávku 
osvětlení na vánoční strom na nám. Osvobození a schvaluje zadání zakázky 
formou objednávky se společností MK ILLUMINATION s.r.o., se sídlem Solivarská 
1/a, 080 01 Prešov, za cenu 102.801,60 Kč. 

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

16. Parkoviště na ul. U Stadionu – schválení Dohody o provedení 
záchranného archeologického výzkumu 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Dagmar Ševčíková) 
 
Podle zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění, je investor stavby obecně 
povinen strpět provedení záchranného archeologického výzkumu (dále ZAV). Garantem provádění 
ZAV je Archeologický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR), investor je povinen zajistit 
pracovníkům výzkumu vstup na staveniště s možností provádět výzkumné práce podle potřeby 
a poskytnout potřebnou součinnost. 
Podle vyhodnocení AV ČR se stavba parkoviště uskuteční na území s archeologickými nálezy, město 
proto musí umožnit AV ČR nebo oprávněné organizaci provedení ZAV. 
ZAV se skládá ze 2 částí, terénní části a závěrečné zprávy. Terénní část se provádí ve dvou etapách, 
přičemž I. etapa se provádí formou dohledu odborného archeologického pracovníka při provádění 
zemních prací. Pokud v této etapě není zjištěn výskyt archeologických nálezů, končí výzkum 
zpracováním závěrečné zprávy, v opačném případě se pokračuje prováděním vlastních terénních 
archeologických prací ve II. etapě a vypracováním závěrečné zprávy až po jejich ukončení. 
Cena se odvíjí od rozsahu zjištěného při provádění terénních prací, v případě provádění pouze 
I. etapy je cena stanovena ve výši 5.000 Kč bez DPH včetně závěrečné zprávy, v případě II. etapy je 
cena stanovena podle rozsahu prací v hodinových sazbách, uvedených v čl. IV odst. 1 b) Dohody. 
OI doporučuje schválit předloženou dohodu s oprávněnou organizací, Ústavem archeologické 
památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí. 
 
Přílohy: A - smlouva 
 
Přijaté usnesení: 522/2017 - RM schvaluje uzavření Dohody o provedení záchranného 

archeologického výzkumu pro stavbu Parkoviště na ul. U Stadionu s Ústavem 
archeologické památkové péče Brno, veřejnou výzkumnou institucí, Kaloudova 
1321/30, 614 00 Brno, IČ 48511005. 

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

18. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - 
řešení inženýrských sítí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO): OI 
 
V souvislosti s realizací zakázky žádá OI schválení jedné z variant řešení výměny vodovodní a 
kanalizační sítě. Předmětem řešení jsou následující vícepráce neobsažené v původní zadávací 
dokumentaci a změna termínu plnění SOD 2017/D/0053. 
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Dodatečné vícepráce: 
1. provedení výkopových prací pro výměnu vodovodu ................................... 134.568,33 Kč bez DPH 
V průběhu realizace okružní křižovatky byl zjištěn nevyhovující stav vodovodu. Na základě jednání s 
Brněnskými vodovody a kanalizacemi (dále jen “BVK“) bylo dohodnuto, že Investor nachystá výkop a 
BVK položí a přepojí nový vodovod. 
2. výměna zatrubněného příkopu dešťové kanalizace .................................... 360.440,00 Kč bez DPH 
V průběhu realizace byly provedeny kamerové zkoušky zatrubněného příkopu v úseku místní 
komunikace a zjištěn havarijní stav dešťové kanalizace, která byla zborcená v úseku okružní 
křižovatky. 
3. výměna jednotné kanalizace výkopem........................................................ 864.409,50 Kč bez DPH 
V průběhu realizace okružní křižovatky byl zjištěn nevyhovující stav jednotné kanalizace, na který 
upozornili BVK ve vyjádření ze dne 2. 6. 2016. Dle jejich záznamu v GIS je míra poškození ve stupni 3 
s vadami (Zrnitost stěn větší než 3 mm, ve stěnách nad hladinou otevřené praskliny podélné nebo 
příčné, ve spojích trub zřetelně vyštípnutá místa, výškové nerovnosti ve spojích trub nad 2 cm). 
V rámci investičního záměru pro akci Kuřim ulice Kpt. Jaroše - rekonstrukce kanalizace a vodovodů je 
v této lokalitě plánována i přeložka inženýrských sítí. Nyní je potřeba se rozhodnout, zda bude 
provedena výměna jednotné kanalizace výkopem. Opatření bude vyžadovat navýšení rozpočtu 
schválením v ZM a prodloužení termínu výstavby, neboť už je riziko nepřízně počasí při provádění 
povrchu vozovky. 
 

Varianta Popis varianty Kč bez DPH Kč vč. DPH RO 
schvaluje 

Termín 
plnění 

A bez jednotné kanalizace(bod 1.a 
2.) 

534.232,74 646.421,62 RM 150.000 
Kč 

30. 11. 
2017 

B včetně jednotné kanalizace (1.až 
3.) 

1.398.642,24 1.692.357,11 ZM 
1.150.000 
Kč 

31. 5. 2018 

 
Přijaté usnesení: 523/2017 - RM schvaluje výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku 

stavby „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, kterou 
provádí společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, 
IČ 60838744, dle varianty A bez jednotné kanalizace. 

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

18/1. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - 
řešení inženýrských sítí 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Návrh usnesení: RM schvaluje výměnu inženýrských sítí (vodovod, kanalizace) v úseku stavby 

„Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí“, kterou provádí 
společnost STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5, IČ 
60838744, dle varianty B včetně jednotné kanalizace. 

O tomto návrhu usnesení nebylo hlasováno. 
 
 
 

17. Rozpočtové opatření č. 11 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Aleš Varmužka) 
 
OI požádal o provedení rozpočtového opatření k akci " Okružní křižovatka a autobusová zastávka 
v Kuřimi Podlesí " - důvodová zpráva je v příloze. 
 
oddíl 22 akce Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí   150.000 Kč 
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oddíl 64 rezerva         - 150.000 Kč 
 
Přílohy: A - vícepráce 
 
Přijaté usnesení: 524/2017 - RM schvaluje rozpočtové opatření č. 11 k rozpočtu města Kuřimi na 

rok 2017, dle zápisu. 
Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 

19. Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - 
Dodatek č. 1 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Ing. Olga Hanáková) 
 
Název (předmět) zakázky:  „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi 

Podlesí“ 
Evidenční číslo v knize zakázek: IV-OI-2017-003 
Zajišťující odbor (ZO):   OI 
 
V souvislosti s realizací akce žádá OI schválení Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo 2017/D/0053. 
Předmětem dodatku jsou vícepráce neobsažené v původní zadávací dokumentaci a změna termínu 
plnění. 
Dodatečné vícepráce spočívají v: 
- provedení výkopových prací pro výměnu vodovodu 134.568,33 Kč bez DPH 
V průběhu realizace okružní křižovatky byl zjištěn nevyhovující stav vodovodu. Na základě jednání 
s Brněnskými vodovody a kanalizacemi (dále jen “BVK“) bylo dohodnuto, že Investor nachystá výkop 
a BVK položí a přepojí nový vodovod. 
- výměně zatrubněného příkopu dešťové kanalizace 360.440,00 Kč bez DPH 
Byly provedeny kamerové zkoušky zatrubněného příkopu v úseku místní komunikace a zjištěn 
havarijní stav dešťové kanalizace, která byla zborcená v úseku okružní křižovatky. Kanalizace není 
vedena v technické mapě a projektant ji nezjistil. 
 
Celková cena víceprací   Dodatek č. 1 
Cena celkem bez DPH   534.232,74 Kč 
DPH      112.188,88 Kč 
Cena celkem vč. DPH   646.421,62 Kč 
 
Výsledná cena realizace stavby  SOD 2017/D/0053 
Cena celkem bez DPH   3.991.021,92 Kč 
DPH         838.114,60 Kč 
Cena celkem vč. DPH    4.829.136,52 Kč 
 
Z důvodu výše zmiňovaných víceprací dojde k prodloužení termínu plnění. Termín dokončení díla je 
nově stanoven na 30. 11. 2017. 
 
Přílohy: A – dodatek č. 1 k SOD2017D0053 

B - soupis víceprací 
 
Přijaté usnesení: 525/2017 - RM souhlasí s uzavřením Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 2017/D/0053 na zakázku „Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi 
Podlesí“ se společností STRABAG, a.s., se sídlem Na Bělidle 198/21, 150 00 
Praha 5, IČ 60838744, který spočívá v navýšení ceny díla o 646.421,62 Kč 
vč. DPH a prodloužení termínu dokončení díla do 30. 11. 2017 z důvodu dle 
zápisu. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
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20. Olga Janoušková, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Alena Janoušková) 
 
Paní Olga Janoušková, trvale bytem xxxxxxxxxxxxxxx 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 byl evidován ke dni 30. 9. 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. 
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 
Hladkému byt č. 818/5 přidělí, čehož se pan Hladký domáhá. 
 
OMP je známo, že dne 6. 10. 2017 byla uhrazena dlužná částka na nájemném a úhradách za služby 
ve výši 13.694 Kč. OMP dále požadoval po panu Hladkém předložení potvrzení o bezdlužnosti 
vystavené odborem finančním Městského úřadu Kuřim. Toto potvrzení však do jednání rady města 
nedoložil. OMP proto s panem Hladkým zahájí jednání o vyklizení bytu a vrácení zpět pronajímateli. 
 
Přijaté usnesení: 526/2017 - RM schvaluje ukončení nájemní smlouvy uzavřené s paní Olgou 

Janouškovou, bytem xxxxxxxxxxxxxxx 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 11. 
10. 2017. 

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

21. Oprava kanalizace v havarijním stavu 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: Ing. Pavla Kubová) 
 
V rámci kamerového průzkumu v Bezručově čtvrti před bytovým domem č. p. 838/40 byl zjištěn výskyt 
kanalizace cca DN 300, v hloubce cca 3m, vedoucí v komunikaci a neznámo kam. Tato stoka je přes 
neodborně vybudovanou revizní šachtu o průměru DN 400 BEO bez stupadel těžko nepřístupná.  
Kanalizace není v provozu Brněnských vodáren a kanalizací a.s. (BVK) a není ani zanesena v GIS 
města Kuřimi, ani na BVK. 
Tento úsek kanalizace je zanesen špatně odtékajícími splaškami a hlínou (nejspíše nějaká překážka 
na dně trouby) a v dohledu kamery bylo vidno zdeformovanou nefunkční část stoky. 
Vzhledem k tomu, že se do šachty a dále do stoky nelze dostat, zjistit její stavební stav, její možný 
směr a napojení, navrhuje odbor investiční pro odstranění havarovaného úseku a do budoucna 
zpřístupnění stoky, výměnu celé šachty za novou dle Standardů města a výměnu zborcené části 
kanalizace, prozatím v délce cca 3 m.  
V rámci odstranění havarijního stavu kanalizace byly emailem poptány 4 firmy. Nejnižší cenovou 
nabídku zaslala spol. IGGU s.r.o, se sídlem Zahumení 299/28, 664 31 Lelekovice, a to ve výši 
158.104 Kč vč. DPH. 
Dále odbor investiční tuto spol. poptal ohledně opravy opakovaně se propadající místní komunikace 
v průjezdu bytového domu č. p. 838/40, cca 5m od místa havárie kanalizace. Spol. IGGU s.r.o 
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nacenila tuto opravu na 82.280 Kč vč. DPH (750 Kč za m2). Tato částka je nejvýše přípustná, 
fakturace proběhne dle skutečně provedených prací za m

3
. 

Oprava kanalizace bude čerpána ve výši 158.104 Kč z ORG 1 271 000 000 „Oprava kanalizace“. 
Oprava komunikace bude čerpána ve výši 82.280 Kč z ORG 1 270 000 000 „Opravy komunikací“. 
 

Přijaté usnesení: 527/2017 - RM schvaluje v souladu se směrnicí S2/2015/RM o zadávání 
veřejných zakázek malého rozsahu odlišný postup výběru zhotovitele a schvaluje 
uzavření objednávky na odstranění havárie kanalizace a místní komunikace 
v průjezdu ul. Bezručova č. p. 838/40 se společností IGGU s.r.o, se sídlem 
Zahumení 299/28, 664 31 Lelekovice, IČ 04972058 za celkovou cenu 240.384 Kč 
vč. DPH. 

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

22. Příkazní smlouva - vybudování odborných učeben na Základní 
škole Kuřim, Tyršova 1255 
(Předkladatel: PaedDr. David Holman, zpracovatel: PaedDr. David Holman) 
 
D. Holman – ředitel ZŠ Tyršova chce začít s modernizací učeben za podpory ITI nebo MAP. Chce 
tuto akci dotáhnout dokonce. Budeme muset vyčlenit peníze z technické pomoci nebo v projektech 
a uzavřeme příkazní smlouvu, která bude pana Aleše Svobodu opravňovat k dořešení této situace. 
S. Bartoš – nebudeme potřebovat třídy pro MŠ? Je to jediné místo, kde by třída MŠ mohla být. 
D. Holman – to nikdo neví, ale spíše ne. 
 
Přijaté usnesení: 528/2017 - RM souhlasí s uzavřením příkazní smlouvy s Ing. Alešem Svobodou, 

se sídlem Karlova 933/7, 614 00 Brno, IČ 61445789, za účelem zpracování 
dokumentů pro získání dotace a vypracování podrobné technické dokumentace 
k projektu “Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 
1255”. 

Hlasováno 
Pro: 5 (D. Sukalovský, D. Holman, L. Ambrož, P. Ondrášek, J. Vlček). 
 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 15:51 hod. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský PaedDr. David Holman 
starosta města místostarosta města 
 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Petr Ondrášek 
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V Kuřimi dne 11. 10. 2017 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 Plnění usnesení Rady města Kuřimi ke dni 4. 10. 2017 
 1A - plnění usnesení RM 
2 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace – věcné břemeno pro stavbu „GSM-

R, Kolín – Havlíčkův Brod – Křižanov - Brno“ 
 2A - GP č. 3295-451/2015 
 2B - GP č. 3296-452/2015 
 2C - návrh smlouvy 
3 Společenské a kulturní centrum v Kuřimi - dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se 

zhotovitelem stavby 
 3A - dodatek č. 1 
4 Zapůjčení počítačových sestav pro potřeby sčítání výsledků Voleb do Poslanecké 

sněmovny Parlamentu ČR konaných dne 20. 10. 2017 – 21. 10. 2017 
 4A - hodnocení nabídek 
 4B - návrh smlouvy 
 4C - plná moc 
5 Zápis z komise dopravy konané 25. 9. 2017 
 5A - zápis z komise dopravy č. 9 2017 
6 Smlouva o výpůjčce věci a o právu na pořízení a užití její reprodukce 
 6A - výpůjčka farnost kronika 
7 Vyřazení majetku města svěřeného Centru sociálních služeb Kuřim 
 7A - vyřazovací protokol 
8 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
 8A - situace 
 8B - původní zábory 
 8C - přeložka vodovodu 
 8D - situace nových záborů 
 8E - smlouva 
8/1 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
8/2 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
8/3 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
8/4 Povodí Moravy, s.p. – nájemní smlouva a zřízení služebnosti pro stavbu „Most přes 

Kuřimku na ul. Komenského v Kuřimi“ 
9 Změna stavbyvedoucího - VZ rekonstrukce MŠ Zborovská 
 9A - dodatek č. 1 SOD 2017D0049 
10 Tržní řád – návrh na schválení změny 
 10A - tržní řád 
 10B - příloha č. 2 k tržnímu řádu 
 10B1 - příloha č. 2 k tržnímu řádu 
11 Oznámení rezignace na pozici člena Komise dopravy RM Kuřimi 
 11A - rezignace 
12 Rekonstrukce stadionu - oprava fasády 
 12A - dodatek č. 2 
13 Žádost o finanční spolupráci 
 13A - žádost 
 13B - darovací smlouva 
14 Zápis komise stavební ze dne 9. 10. 2017 
 14A - zápis 
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15 Odlišný postup – dodávka vánočního osvětlení na strom na nám. Osvobození 
 15A - nabídka 
16 Parkoviště na ul. U Stadionu – schválení Dohody o provedení záchranného 

archeologického výzkumu 
 16A - smlouva 
17 Rozpočtové opatření č. 11 
 17A - důvodová zpráva OI 
18 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí 
18/1 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - řešení inženýrských sítí 
19 Okružní křižovatka a autobusová zastávka v Kuřimi Podlesí - Dodatek č. 1 
 19A – dodatek č. 1 k SOD2017D0053 
 19B - soupis víceprací 
20 Olga Janoušková, Kuřim - ukončení nájemní smlouvy 
21 Oprava kanalizace v havarijním stavu 
22 Příkazní smlouva - vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 

1255 
 22A - příkazní smlouva 
 22B - ceník prací 


